










ভাগবততত্ববো ধিকা। 
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স্পা হস্৯িিপহি ০8 

শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা 

তথ 

শ্রীলশ্রীযুত্ত পৃজ্যপাদ্র জীব গোস্বামি কৃত 

ক্রমনদ্দর্ত টিগরনী সযেতম্। 

একাদশস্কন্ধঃ | 

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্বেন 

ব্যাখ্যাতম গ্রকাশিতঞ্চ। 

মুর্শিদাবাদ । 

বহরম্পুর খাগড়াস্থ 

রাধারমণ যন্ত্রে 

শ্রীনটবর প্রামাণিকেন 
মুদ্রিতম্। 

১২৮৬ । ফান্তন। 





একাদশক্বন্ধ: 

প্রীকষ্জার নমঃ ॥ 

ভ্শুক উবাচ ॥ 
কৃত্ব। দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরাঁমো যছুতির্তিঃ | 

পাপ সপ পি পন পপি ||| সপ. আল পর 

শ্রীকুষ্ণায় নমঃ ॥ বিজঘস্তে পবানন্দ কৃষ্ণ পাদবজঃ অজঃ। য1 ধৃত মুর্দি, জায়স্তে 
মহেন্্াদি মহজজঃ 1 উক্ৈক ব্রিংশতাধ্যায়ৈ মুরক্তিবেকাদশে ততঃ। জায়স্েয়েতি 
নু সমাস ব্যান কপনঃ| নাঁবদে! বসুদেবয় সমাসেন ন্যবর্ণযৎ্চ। ভগবানুদ্ধবা- 

ঘাণ বিস্তবেণোপপন্তিভিঃ । অত্রতু 'গ্রণনেহ্ধাঁয়ে যবংশস্ত সংক্ষযঃ | উপন্গিপ্তো 

বিবাশাষ মৌষল বাপদেশ-ঃ। প্রনর্তিতঃ পবানন্দ রষ্ণ ক্রীড়ান্বর্ণিতা। তত্রিবৃত্তা 

গবানন্দ পদারোহোনুনর্ণাতে ॥ এবং তাবক্ষশম স্বন্ধে ভূভাবাবতবণায় নিক্স বিড়ূতি 
শা. সা শপ সপ “পপ হ্গ 

ক্রমজ্ন্দর্ভঃ | 

শীহরীরষ্ চৈঠত্য দেবো জযতি । অপৈকাদশ সশর্ভে সন্দ্ভানাং নমাঁজতিঃ| 
কিযে বঘিদিশেন স মেঙনন্াগতে গঁতিঃ | আর একাদশঙ্কন্ধন্তা ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ তত্র 

গ্রথমন্ত স্তাবদিদ* বিবেচনীব* | পর্বং শ্রীমতি দশমস্কন্ধে ভ্রীকঞ্জ ত্বীলা বর্ণিত] । 

ঙ্গাশ্চ কল" সাধাবণানামপি তত্ছুক্কি লাভ পূর্বক! তৎ প্রাপ্তি রেবেত্যন্ছে নির্দিষ্ট । 

ইতখ* পবশ্থ নিজ ধর্ম দিষকষযাত লীলাতানেো ভ্দন্ুবপ বিড়ম্বনানি । কর্াণি 

একাদশ স্কাঙ্ধে একত্রিং র্শহ শধ্যায়ে জায়ন্তেয় ইতিহাসাদি ছার! 

ংক্ষেপ ও বিষ্তার রূপে মুক্তি কীর্তন । নারদ বস্থদেবকে সংক্ষেপে 
শরবণ করান, প্রীকষ্চ বিস্তর রূপে সঙ্গতির সহিত উদ্ধবের সম্বন্ধে 
এঁ মুক্তি কীর্তন করেন। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে বৈরাগ্য নিমিত্ত মুষল 
ছলে যছুকুলের নাঁশ উপস্থিত। এই স্বন্ধে শ্রীকঞ্চের অন্তর্দান পর্যাস্ত 
বর্ণন হইবে ॥ ০ ॥ 

শুঁকদেব কহিলেন হে রাঁজন্! শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও যছুগণে পরিরৃত 

৫ 



০০ ছি স্রীম্মতাগ্রতম্ | [ ১১স্ক১অ 
সপ আচ পাপা শপ শপ শা আপ পপ শপ আপ জা পপস্পস সপপ | সপ পাস ভা 

ভূভাররাজপুতন ষছুভির্িরস্ত গুপ্তিঃ স্ববাহভি . 
রচিত্তয়দগ্রমেয়ঃ | মন্যেধ্বনে অ্ু গতোপ্যগতং 

(পাবা 

হ্বয়মেব হতবান্ যেত দৈতা। বান্ধববচ্ছন্সন! স্থিপ্ভাঃ তান্ পরম্পরং নিমিং বিধায় হত্বা 

ভূভারমপারুতবা নিত্যর্থ; ২ ॥ 

অপিচ ভূভারেত্যাদি অন্াশ্চ ভূবো ভারভূতাঃ রাজপৃতনাঃ রাচ্াং পৃতনাঃ সেনা 
রাজ স্যেষাং পৃভনাশ্চেতি বা স্ববাহভি গুপ্রৈঃ পরিরক্ষিতৈ ধর্ুতি কির্ববাহাদি চ্ছলেন 

নিরন্ত হত্ব ৰা বছুভিরিতি বহু বচনং বন্ততশ্চতুভূর্জাভিগ্রায়েণ । নন্বেবং কৃষ্ণ শ্চিকীর্ষ 

তীতি জ্ঞাত্ব। কথং তশ্মৈ যদব| ন দ্রহ্ন্তি তত্রাহ অগ্রমেয়ঃ গ্রামাতৃমশক্যঃ চিন্তামেবাহ মন্তে 

ঈতি নম্থিতি বিতর্কে অবনে ভূমের্ভরো যদ্যপি লোক প্রতীহা! গতঃ তথাপাহুমগন্ভমেব 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

ভূভারেত্াঁদি যাঁদবামাঞ্চ নিতা পরিকরত্বাৎ তত্তাগেন ন্নয়ং ভগবত এবাত্তর্ধানে 

চৈরিতি ক্ষোছেনোন্সন চেষ্টেকপ মর্দিতা পৃথিবোৰ নশ্েদিতি 'প্রগমং তেনা মন্থর্দীপনং | 
তর্দেবাছ| বানভিরিভি বভ বনং তত্র চত্ুতূ্জন্ঘ প্রকাশেনাভি গরায়েণ। নৈতাবানে 

তশ্তাতিপ্রায়ঃ। কিন্তৃন্তোপান্যোপি ভবেদিতি ভাবঃ | অভ্র তেষানধার্মিক তয়াতৃ পৃথিবী 

ভারত্বং ন মন্তব্যং। ব্রহ্গণ্যানাং ব্দন্যানাং নিত্যং বুদ্ধোগ সেবিনাং । বিপ্র শাপঃ 

কণমভূঙ্ছস্দীনাং রুষ্চেতসামিভাদৌ শষ্যাসনাটন। লাগেন্ঠাদৌচ পরম সাধুত্ধ শরসিদ্ধে: । 
, ন্ 

আশপীশপপিজপিাক ০৯ এ ০ শা ৮ পপ শপ পন সপ কপ 

দ্বিতীয় ক্লেখকের তাঁৎপর্দ্য । যে সকল পুতনাদি দৈত্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহা- 
দিগকে দ্বহস্তে বধ করেন, আর যে সকল দৈত্য প্রচ্ছন্ন ভাবে বান্ধব 
রূপে অবস্থিত ছিল, তাঁহাদের বধের প্রতি পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া 
ভূহার হরণ করেন ॥ ২॥ 

অপ্রমেয় ভীরু স্বীয় বাহুবলে পরিরক্ষিত যাঁদব গণ দার! বিবাহাঁদি 
চ্ছলে থুথিবীর ভাঁর স্বরূপ রাজসেনা গণকে বধ করিয়া! পরিশেষে 

চিন্তা, করিলেন অহো। লোক প্রতীতিতে পৃথিবীর.ভার গ্রত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহা গত হয় নাই, যে হেতু অবিসহ যাদবকুল | 



রা. ্ 

১১স্ক ১অ] জ্ীমষ্ঠাগবত্তম্ | ৫ 

হি ভারং যদযাদরং কুলমহো অবিসহ্যমাস্তে 15 ॥ 

নৈবান্যতঃ পরিভবো হস্ত ভবেৎ কথঞ্চিম্মসংশ্র 
য়স্ত বিভবোন্নহনস্ত নিত্যং'। চারার যুকুননত 

মন্যে য্দযস্মাদধিসহাং ফোঢুমশক্যং নারী ন্ববং শত্বাৎ ত্বয়ং হননমনুচিতমিতি 

সথচিতং ॥ ৩) 

তহদ্বমন্ৈর্ঘাতাতাং তত্রাহ নৈবেতি অগ্ততে| দেবাদিভোঁপি যাদব কুলস্ত 'পরিভব 

টিরিহারে ন ভবেৎ কুতঃ মৎ সং শ্রয়ন্ত মাং সশশ্রপ্নতঃ ইতি মৎ সং রযনং কুলং তত ॥ কি 

২ বিভবোন্নহনস্ত বিভব গজ তুরঙ্গাদিভি রুচ্চ-জ্খলন্ত যণ্না তার্ ইদং কিমিতি 
রা তত্রাহ বিভবোন্নইন্স্তেতি তক্মাদেবং করিধ্যানীত্যাহ শস্কঃ কলিমিতি শাস্তি 

মুপশমং উপৈমি বর্তনান মাসীপ্যে 'বর্তমানত্বাহুগৈষ্যাগি তদনভ্তরং ধামচ “বৈকুঠাখ্যং 

উপেধ্যামীত্যর্থঃ। যথা স্তত্তম্ত সমৃহস্ত বেণুরিতি বেণুধরথা বায়, সংযোগেন বহিং বিধায় 
স্তত্বং নাশয়তি স্বয়ঞ্চ নগ্ততি তথা! কলি ক্বপং বহি বিধায় বৈকুঞ্ঠং উযামীতি উপৈতীতি 

৬. শর শপ | পপির 

ক্রপনর্ভ; 1 

পৃথ্যা ভারশ্চ বাক্তি বাহুল্য গাত্রেণেষযতে.। পর্বত লশুদ্রাদীনামনস্তানাং বিদবাসানত্বা!ৎ ॥৩॥ 

নৈবেতি অন্যতঃ পরিভঝোপি ন ভরে কিন্তু স্বে্য এক নাশস্ত শ্বতোগি ন ভবে- 

দিত্যর্থ: তত্র হেতৃ* নিত্যং মৎ্ অংস্রয়স্তৈব সতে! বিভবোন্নহ্নস্ত নির্বাধ বৈভবন্বেতি। 
অতঃ পরিভবোহত্র ভূবি প্রকাশাদ্ধিমু খী করণং। ধাম নিজ নিত্য: ঘারকাথাং 1 ঢৃষ্টান্তশ্চ 

নাশান্থকরণ নাশয়োঃ সাম্য গ্রতীতিঃ। তথান্তর্নাশান্থকরণঞ্চ ন স্তাৎ কালাস্তরে বহিশ্চ 
গ্রাকট্যং ভাবীত্যেতদংশেন চৈক্য প্রায়ত্বাদঘটয়ানাঁস 1" 'বিবর্ত বাদিভিরপি 'লোহাদি 
ৃষটান্তঃ পরিণাম পরিহারায়ৈক দেশেনৈব মন্ততে | পরিণামবাদিভিরপি' সৃলামুচ্ছেষে 

অদ্যাপি বর্তমান আছে ॥.৩। 
অপর. এই যদুকুল আমার আভ্রিত 'অন্যের দ্বারা ইহাদের 

পরব ছুইরে না, যদি ইহাদ্রিগকে:বিনাশ না করি, তাহা হইলে 
ইহারা. নিত্য বৃদ্ধিশীঘ, বৈউর, দ্বার! উচ্ছল .হইে নিতএব,, এই 

 বপিকরি, রেণু সমূহের অন্তরে.অগ্ি. উৎথাপনের-ন্যায়:যছুকুলের মধ্যে 



27 2, রর 
জরীমন্ভাগবতমূ। [ ১১স্ক১অ রে 

বিধায় বেুস্তসস্ত বহ্িমিব শাস্তিমুপেমি ধাম ॥ ৪ ॥ 
এবং ব্যবধিতো রাঁজন্ সত্য সংকল্প ঈশ্বরঃ। 
শাপব্যাজেন বিশ্রাপাং মংজহে স্বকুলং বিভূঃ ॥ ৫ ॥ 

্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্য নির্ঘুক্ত্য। লোচনং নৃণাং । 

গাঠে উপমানন্ত বেণে। ক্রিয়। উপমেয়েইপি যোজনীয়1 | ৪। 
বাবসিভঃ কৃতনিশ্চয়ঃ। মংজহে উপসংহাতবানৃ"া ৫ ॥ 

তদেবমবতারপ্রয়েজনং সর্বং সংপাদ্য শ্বলোকং অগামেত্যাহ শ্লোক ছ্বয়েন 

্বমূর্ত্যতি। লোকানাং লাবগ্যন্ত নির্শূক্কিন্ত্যাগে! বর! যামপেক্ষ্য লোকেষু লাবণ্যং 
নাস্ভীভার্ঘঃ। যদ্ব। লোকেভ্যে লাবধান্ত নির্পক্ির6দানং যতঃ যৎ সংগর্কেণ লোক লাবণ্য 

বন্ধে! ভবস্তীতা্ঃ | তয়া স্বমূর্ত্যা! হৃণ!ং লোচনমাচ্ছিদ্যাকষ্য তে! হন্তন্তাবলোকনে 
লোচনন। প্রবৃত্থেঃ । তথা ্বগীিন্তা গিরঃ শ্মরতাং চিত্তঞাচ্ছিদ্য তথ। পদৈ শ্তত্র 

ক্রমমন্দর্তঃ। 
নৈবেতি | বহিং মিথ; সংঘ্টমেনোখাপিভমগ্নিং ॥ ৪ ॥ 

বিগ্লাগাং শাপ ব্যাজেনেতি ব্রাগ্মণ মাহাত্ম্য দর্শন মপ্যত্র প্রয়োজনমিতি তাবঃ। 
মংজহে পূর্বোক্ত স্বপদে সামস্ত্েন লীতবান্ প্রবেশিতবানিতার্থঃ | ৫ ॥ 

তদীদৃূশং ঘৎপদং তর্দেব প্রীদশমস্কন্ধোক্ত লীলয়া মহাতক্তি প্রাপ্তি পূর্বকং ফল 
মিত্যাহ। ্বমূর্ধ্যেতি যুগ্রকেন। তমস্তদজ্ঞানময়ঃ সংসারঃ ॥ ভরিধ্যস্তীতি তীর 
তৎপদং প্রান্গাত্তীতার্থ;ঃ। তদেব তটস্থানামপ্যেবষবন্থ| চেতর্বি ছৃুতরাং যাদবানামভ্ভব 

কলহ রূপ অগ্নি উত্থাপন করত শান্তি স্থাপন পূর্বক বৈকুণ্টে গমন 
করি ॥ 8॥. 

হে মহারাজ ! বিভু শ্রীকৃষ সর্বব বিষয়ে সমর্থ এবং সত্য সংকপ্প 
অর্থাৎ যাহা। ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, অতএব উক্ত রূপ কৃত 
নিশ্চম্ন হইয়া বিপ্র শীপ ছলে স্বীয় কুলের সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৫৫. 

এবং লোক লাবণ্যপ্রদ আত্ম মুর্তি ঘারা মানবকুলের নয়ন আকর্ষণ 
করিয়া তথা নিজ বাক্য দ্বারা স্বরপ কারির চিত্ত হরণ করিয়া! এবং 
আত পাদগঞ্প ঘারা *পাদ চিহইু ল্মরণকারিদিগের সংসার গমনাগি করিনা 

রী 
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গীর্ভিন্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥ ৬ 

অচ্ছিদ্য কীর্তিং ভঙ্টোকাং বিতত্যহ্যগ্রসা নুকৌ।। 

তমোহনয়! তরিষ্যন্তীত্যগা€ স্ব পদমীশ্বরঃ ॥ ণ॥ 

প্রীরবাজোবাচ ॥ 
ব্রহ্মণ্যানাৎ বদান্যানাং নিত্যং যারা গান 

বিপ্রশাপঃ কথম্ড, ফীনাঁং কৃষ্ণচেতসাং ॥ ৮ ॥ 
7৮ শশী এপ শী পোপ লা সপ শ্পন্পতুপী পপ রা পপ পপর. সস 

ততরাস্কিতৈ স্তানি পদানি ঈক্ষভামীক্ষমাণানাং অগ্ভতো! গমনাদিকাঃ ক্রিয়াশ্চাচ্ছিদ্য। 

তানীস্থনানাং মর্কেষাং চক্ষুরাদি প্রবৃত্বী: শ্বৈকনিষ্ঠাঃ কৃত্তেত্যর্থ; ॥ ৬ ॥ 
কিঞ্চ ইত -উপরি জনিষামাণানাং সংসারাবতরণায় কৌ পৃথিব্যাং শোৌভনাঃ ক্লোকাঃ 

করীন।ং যশ্তাং তাং কীর্ঠিং বিতত্য বিস্তীর্্য অনয়। কীর্ক্যা অঞম। স্থুখেনৈব স্থু নিশ্চিতং 

তমন্তরিযাস্থীত্যনিপ্রেত্য ঈশ্বরঃ স্বং পদং স্থানমগাদিঠি ॥৭ ॥ +.. 
অব্রক্মণোভো। হদাতৃভে]া বৰ! অবুদ্ধ সেবকেভ্যে। বা বিগ্রাঃ কুপ্যন্তি -বুঙঃয়ত্ত ন 

থেতাহ ব্রহ্মণ্যান। মিন্যার্দিনা। কিঞ্চ কোপে জাতেহপি কৃষ্ণচেতসাং কথমভৃৎ কথং 
গ্রাভুদিতার্থঃ ॥ ৮॥ ্ 

সপ পিপি পী এ ৮ শপীপীশ্পীীীিি 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 
দিতি ভূভারেতাত্র দর্শিত এব সিদ্ধান্তঃ স্থাপিত: ॥৬॥ ৭॥ 

অথ যে। বিগ্রশাপব্যাজঃ কৃতঃ ম এব নমম্তবতি দোষ সন্ভবাদিত্যাহ। ব্রহ্গণ্যান। 
মিতি। বিপ্রাণাং বিছ্ষাং তত্বয়! গ্রাভগবদাত্্ীয় জন পরিভব দোষমপি জানতাং তেষাং 

শাপঃ কগমভূদিতার্থঃ । তদাস্ীয়ত্বমেবাহ বৃষ্ধীনাং কষ্চচেতসামিতি এ তচ্ছাপ। 
প্রভৃত্বেপি হেতৃরয়ং ॥ ৮ ॥ 

নিবৃত্ত করিয়া আর পুথিবীময় শোভন কীর্তি বিস্তার করত নিশ্চয় 
ইহার ঘর! লোকে স্থথে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, ইহা! স্থির করিয়! 
পরে ঈশ্বর প্রীকৃষ্ণ শ্বধামে গমন করিয়াছেন ॥ ৭॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রল্গন্! যাহার! ব্রাহ্মণ ভক্তি 

বিবর্জিত, অদাত। ও জ্ঞানিদিগের সেষ! করে না, ব্রাহ্ষণগণ তাহাদিগের 

প্রতি কুপিত হয়েন, যদুকুল সম্ভৃত পুরুষের! 'তক্রপ নছেন, ইহার! 
ব্রাহ্মণভর্ত, দানশীল; . নিত্য বৃদ্ধোপসেবী, এবং শ্রীকর্ণগত চিত্ত, তবে 
ফি প্রকারে ইহাদের গ্রতি ব্রহ্মশাপ হইল ॥ ৮ ॥. 
ট 8 
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যন্গিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাঁদৃশো ঘিজমতম। 
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ধং বদস্ব মে।৯॥ 
্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥ 

বিভ্রপুঃ সকল নুন্দর সম্নিবেশং কন্মাচয়ন্ ভূবি 
স্থমঙ্গলমাগুকামঃ । আস্থায় ধাম রমমাণ উদার 

অতঃ ম্পষ্টন্ত নিমিত্তগ্তাভাবাৎ নিমিত্থান্তরং পৃচ্ছতি যনিমিত্ত ইতি | একাত্মনামেক 
চিত্তানাং কথং তেদঃ কলহঃ ॥ ৯॥ 

ঈশ্বরেচ্ছৈবাত্র নিমিত্তমিত্তি পরিহরতি বিভ্রদিতি । সকলানাং সুন্দর বস্ত,নাং 
সন্নিবেশে! বিশাস বিশেষে! যন্মিন্ তত্বপুরবিত্রৎ। তহির্কিমিতি সৌনধর্যা্বিবযর় পরঃ ন 
ুমঙ্গলং কর্মাচপনন্। তৎ কিং তয়াপি কামনয়! ন আগুকামঃ তর্হি কিমিতি কর্ম্াচরতি 
ধাম দ্বারবত্যাখ্যং গৃহমাস্থায় রমমাণঃ । গৃহে রমমাণান্ কর্ম গ্রাহারিতূমিত্যণ্থঃ | 

ক্রমসন্দ্ভঃ | 

কথমিতি যথা চেত্যর্থঃ | একঃ কুষ্চএব আম্মা পরম শ্রেষ্ঠঃ পরম প্রবর্কশ্চ 

যেষাং 1৯ 
সর্বআ কারণং ভগবদিচ্ছৈবেতি বছনিচ্ছায়াঃ কারণাস্তরমপ্যাহ বিভ্রদিতি । সকলানাং 

চুন্দর বন্ত,নাৎ মংনিৰেশে! যন্মিন্ তাদৃশং বপুর্বিত্রৎ গ্রকটয়ন্ স্ুমঙ্গলঞ্চ কর্ম ভুব্যাচরন্। 
আগ্তকামঃ তেন তেন নিজ ভক্ত জনানামভীষ্ দানাৎ নিদ্ধমনোরথো। জাতঃ। তদ্দন 

স্তরঞ% ধাম প্রপঞ্চাতীত গ্রকাশং তত্তন্লিজ ধামৈবাস্থায়াধিষ্ঠায় রমণ হেতে।ঃ কুলং ংহর্তূং 
ত্রেব সমাক্ নেতৃমৈচ্ছৎ। নন্বাপ্ত কাম শ্চেৎ পুনঃ কিমন্ত জরীড়েচ্ছয়। তত্রাহ। স্থিতঃ 

হে দ্বিজসত্তম! দেই শীপ কি প্রকার ও তাহার নিগিত্ই ব| কি 
এবং সেই একাত্ম বুষ্ণিগণের কলহ্ই বা কি প্রকারে ঘটিল এই সমুদায় 
আমার নিকট বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯॥ 

শুকদেব কহিলেন রাজন! এই বিষয়ে ঈশ্বরেচ্ছ। ব্যতীত অন্য কোন 
নিমিত নাই, উদারকীর্তি আগ্তকাম প্রীকুষ্জ সকল সুন্দর বস্তর সন্নিবেশ 
রূপ শরীর প্রকটন পুর্ববক পৃথিবীতে লোক শিক্ষার্থ মঙ্গল জনক কর্ণ 
নকল আচরণ করত দ্বারকাধামে রমণ করেন, পরিশেষে ভূভার হয়ণো- 

সাও ১] 
চে 
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কীর্তিঃ সংহর্ত মৈচ্ছত কুলং স্থিত কৃত্য শেষঃ ॥ ১০ ॥ 
কর্্মাণি পুণ্যনিবহানি সুষঙ্গলানি গায়জ্জগৎ কলি 

মলাপহরাণি কৃত্ব! ॥ কালাত্মন। নিবনত] যছু 

দেবগেহে পিগুারকং সমগমন মুনয়ো নিহ্ষ্টাঃ। 
বিশ্বামিত্রোহসিতঃ কণো। ভুর্ব্বাস৷ ভূগুরঙ্গিরাঃ। 

মনু কিমাণ্ড কামন্ত গৃহরতয কর্্মভির্ববা তত্রাহ উদার কীর্তিঃ উদার] বহু ফলপ্রদ! কীর্তি 
ধন্ত সঃ কার্তি বিভানার্থমিত্যর্থঃ। এবং পরমৈশ্বর্ষেণ বর্তমান এব কুলং সংহর্ভ,মৈচ্ছৎ। 
তৎ কন্ত হেতে!1ঃ শ্থিতঃ কৃতো ভূভারহরণে স্বকুল স*হার লঙ্গণঃ শেষে যন্ত সঃ ১৯ ॥ 

ঈশ্বরেচ্ছয়োখিতং ব্রহ্মশাপ নিমিত্তং বক্ত'মাহ কর্দাণীতি । কর্মার্থমাহূতাঃ, কার্্মাণি 

কতা! নিস্ষ্টাঃ মুনয়ঃ পিওাঁরকং সমগমন্নিত্যন্থয়ঃ | পুর্নোকজ্তামুদার ক্ীন্তিতাং বিবৃপূন্ 

কর্দ্মাণি বিশিনট্টি পুধা নিবহানী্যাদি ভ্রিভি: পদৈঃ। কানিচিৎ অশ্বমেধাদি কর্্মীণি 

পুপামেষ জনয়স্তি পুজ লালনাদীনি তু তত্ৎ কাম স্থখমেব জনয়ন্তি। প্রায়শ্চিততার্দীনিতু 

ক্রমসনর্ভঃ। 

সর্বদ1 গ্থায়ীকুত্য শেষঃ শবপ্রেষ্ঠ জনৈঃ মহ লীলাবিশেষে! ঘন্ত সঃ | অবভ্তার গভ 

লীলেট্ছৈব পুর্ণা নতু সর্বৈরেবেতার্থঃ। অতএবোদারা ভক্ত নুখদ স্বভাব ময়ী কষ্তি 
ধ্ত সঃ ৪8১০1 

কালোহন্তর্বামী আত্মা স্বরূপং যন্তেতি সর্মন্ত তদচ্ছাধীনত্বং দর্শিতং ? 

বিশ্বামিত্র ইতি যুগ্নকং | অবিনীত1 ইতি তদিচ্ছয়ৈৰ তদানীং তথাতৃত! ইতার্থঃ ॥ ১০। 
॥ ১১। ১২॥ ১৩ ১৪ | 

পলক্ষে স্বীয় কুল সংহারে কৃতসংকপ্প হইলেন ॥ ১০ | 
এমন সময়ে কর্ম সম্পাদনার আহত খধিগণ, কলিমল নাশক পুণ্য 

নিবহ মঙ্গল জনক কর্ম সম্পন্ন করত ভূভার হুরণের কাল ম্বরূপ যছু 
রাজ গৃহস্থিত গ্রীণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সমীপস্থ পিগারক তীর্থে 
গমন করিতে লাগিলেন ॥. 

তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণু, ছুর্রবাশা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যুণ, 
০ 
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কশ্াপো বামদেবোঁহত্রি বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥ ১১॥ 
ক্রীড়স্তস্তানুপত্রজ্য কুমাঁরা যছুনন্দনাঃ | 
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ 1 ১২॥ 
তে বেশয়িত্বা স্ত্রীবেশৈঃ সাম্বং জান্ববতীন্বতং ॥ ১৩। 
এষা] পৃচ্ছতি বে! বিপ্রা' অন্তর্ববস্তযাসিতেক্ষণ] | 
প্র$,ং বিলজ্ঘতী সাক্ষাৎ গ্রব্রতামোঘদর্শনাঃ 

পাপমেবাপহরন্তি। এতানিতৃ সর্ধতো মুখানীত্যাহ পুণানিবহানি কীর্ত্যাদিন। পুণ্যানি 

নিবহন্তি গ্রাপয়স্তীতি তথ। স্থুমঙগলানি অতি স্থখাত্বকানি গায়তে! জগতঃ কণিমলাপ 

হরাণি কতা মুনি গ্রস্থাপনে হেত্ৃঃ কালাত্মন| মংহার বূপেণ যছদেবগেছে বন্থদেবগেতে 
নিবসত। শ্বকুলং জীহীর্যতেতার্থঃ। পিগারকং ততে। নাতি দূরে তীর্ঘবিশেষং ॥ ১১॥ 

উপসংগৃহা পাদগ্রহং কত্বা ॥ ১২ ॥ র 

প্রশ্ন প্রকারমাহ দ্বয়েন তে বেশয়িত্বেতি ॥১৩॥ | 

তে অমোঘদর্শন] বিগ্রা এষ। অন্থর্বত্বী গর্ভিণী বে যুম্মান্ সাক্ষাৎ গ্রষ্টং বিলজ্জতী 

বিলজ্জমান! অস্মন্ুখেন পৃচ্ছতি প্রসোধ্যস্তীতি আসন্ন গ্রসবা কিং স্িৎকি' জনরিষ্যতি 

স্টার শর লগ কা সাকা ০ ৮৫ পপ শত সপ প্র টা পাপ" ০৮৮ সি পশপাপ্পীপী পেপে শীত অপি জপ পোজ | শশী পিপল পাপ প্প্পাশপিস্প ৭ পাপা 

বাঁমদেব, অক্তি, বশিষ্ঠ এবং নারদ প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন ॥ ১১॥ 

মুনিগণ গমন করিতেছেন এমত সময়ে যছুকুল- সম্ভৃত আবিশীত 
কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদ্িগের নিকট উপস্থিত হুইয়! 

বিনীত ভাবে চরণ স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিয়। জিতজ্ঞাস।| করিতে 

লাগিলেন ॥ ১২ 

তাহার! জান্ববতী-তনয় সাম্বকে স্ত্রীবেশ পরিধান, করাইয়] যুনি- 
দিগের সমক্ষে উপস্থিত করত কহিলেন ॥ ১৩॥ 

হে বিপ্রগণ! আপনাদের অব্যর্থ জ্ঞান, এই.অমিতনয়ন। অন্তর্বতী 
স্ত্রী আপনাদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে । ইচ্ছাবতী হইয়াঁও. সাক্ষাৎ 

প্রশ্নে লজ্জিতা হইতেছেন, পুভ্্রকাম! এই ললনার প্রসবকাল উপস্থিত, 
১ টি. 
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প্রসোধ্যস্তী পুত্রকামা'কিং স্থিত সংজনয়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥ 

এবং প্রলন্ধা মুনয়স্তানূচ্ং কুপিতা মৃপ। 
জনয়িষ্যতি বো মন্দ! মুষলং কুলনাশনং ॥ ১৫ ॥ 
তচ্ছ তত্ব তেহতি সংত্স্ত! বিমুচ্য সহসোদরং । 

সাহ্বস্য দর্ৃশ্ু স্তশ্মিন যুষলং খন্বয়ম্ময়ং ॥ ১৬ ॥ 
কিৎ কৃতং মন্দভাগোর্নঃ কিং বদিষ্যস্তি নে! জনাঃ। 

ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ ॥.১৭॥ 

কন্তাং ব। পুজ্রং বা তদ্ব্রত ॥১৪॥ 

বিপ্রলব্ধা বঞ্চিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
তন্মিরদরে। অয়ন্ময়ং লোহুময়ং ॥ ১৬। এ | 
মন্দভাগ্য নের্ঁইস্মাভি: কিমেতৎ রুতং। নোহল্মান্ কিং বদিষাত্তীতি বিহ্বলিতাঃ 

সস্তে। যুষলমাদায় গেহান্ যযুঃ ॥ ১৭ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

কুপিত| ইব। অনত্রচ তদিচ্ছয়ৈব হেতুঃ। মুষলং জনয়িষ্যতি সমপ্রত্যমদপি তছৃৎ 
পাদয়িষাতি | ১৫ ॥ | 

বিমুচ্য উচ্ছুন বস্ত্র সংঘাৎ পৃথক্ কৃত্য। সাম্বন্ত সনভাব তয়। সসংশয় বচন তয়েডি 
ভাবঃ ॥১৬৪॥ ১৭॥১৮॥১৯ 1৪২৭ ॥২১॥ 

শপ পিপি 

অতএব ইনি পুক্র কি কন্যা! গ্রদব করিবেন আপনারা আজ্ঞা করুন ॥১৪ 
হে নৃপ" মুনিগণ এই প্রকারে বঞ্চিত হুইয়! কোপ প্রকাশ পূর্ববক 

তাহাদিগকে কহিলেন, অরে দুর্ববদ্ধি বালকগণ ! : ইনি তোমাদিগের 
৪৮ এক মুষল গ্রসব করিবেন ॥ ১৫ ॥ ও 

, গ্রতৎ শ্রবণে.বালকগণ অতিশয় ত্রস্ত হইয়! সাম্বের উদরদেশের বন্ত্ 
মোচন করিয়। দেখিলেন যে, তন্মধ্যে লৌহ ময় এক ফল বিদ্যমান 

রহিয়াছে ॥ ১৬৪... : 
পরে তাহারা আমরা কি. মন্দ ভাগ, কি রই করিলাম, লোকে 

আমাদিগকে কি বলিবে, ইহা, বলিতে বলিতে ব্যাকুল হৃদয়ে সেই মুষল 
গ্রহণ পূর্বক গৃহে আগমন করিলেন ॥ ১৭॥ | 

__ ্্ 
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তচ্চৌপনীয় মদসি পরিস্রীন মুখক্রিয়ত। 
রাজ্ঞ আবেদয়াঞচক্রু$ সর্ববযাদবসন্পিধে।। 
শ্রয়ামোঘং তর্ষশাপং দৃষ্টীচ মুষলং নৃপ । 
বিশ্মিতা তয়সংক্স্তা বভুবুদ্ রকৌকসঃ ॥ ১৮1 

ৃ তচ্চ,রয়িতব মুষলং যদুরাজঃ স আহক । 
সমুদ্রে সলিলে প্রান্ত লোহঞ্চাস্তাবশেষিতং ॥ ১৯ ॥ 

কশ্চিম্মৎস্যোইগ্রসীল্লোহুং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ। 
উহ্যামানানি বেলায়াৎ ীনিচাটী কিলৈরকাঃ ৪ ২ ॥ 

রাজ্জের উগ্রসেনায় নতু শ্রীকষ্ণার 1১৮1 
আহক উগ্রসেনঃ। সোহংপি শ্রীক্ণ মপৃষ্টেব প্রা্তৎ প্রক্ষিপ্তবান্। অন্ত ফুল 

চু ক্িরমাণস্তাবশেধিতং লোহঞ্চ গ্রাস্তৎ ॥ ১৯] 
তরলৈ স্তরঈৈঃ | ২*॥ 

এবং শ্লীন বদনে মুষল হস্তে রাজনভাঁয় উপস্থিত হুইয়! যাঁদবগণের 
সমক্ষে রাজ] উগ্রসেনের নিকট আমুল রৃত্বাস্ত সকল নিবেদন 
করিলেন ॥ 

হেনৃপ। অমোঘ বিপ্রশাপ শ্রবণ করিয়া এবং মুষল হচক্ষে 
অবলোকন করিয়! দ্বারকাবাসী প্রজাগণ বিস্ময় ও ভয়ে এক কালীন 
অভিভূত হইল ॥ ১৮॥ 

তখন যছুরাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না রা সেই মুল 
চূর্ণ করত তাহার অবশিষ্ট লৌহ খণ্ড সহিত সমুদ্র জলে নিক্ষেপ 
করিলেন ॥ ১৯॥ 

নিক্ষেপ করিবামাত্র এক মৎস্য আসিয়া সেই লৌহ্খণ্ড গ্রীন করিল 
ও চূর্ণ সকল তরঙ্গ সহকারে তীরে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে এরকা! নামক 
এক প্রকার তৃণ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল ॥ ২০ ॥ 

টিনা ৷ 
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মতন্যোগৃহীতো মত্তাতৈ জালেনানৈঃ সহা্ণবে | 
তম্যোদরগতং সোঁহং স শল্য লুর্ধীকোহকরোৎ ॥ ২১। 

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ববার্থ ঈশ্বরোহপি তদন্যথা ৷ 
কর্তং নৈচ্ছদ্বিগ্রশাপং কালরপ্যন্বমোদত ॥ ২২। | 

ইতি প্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং | 
একাদশস্কন্ধে মৌষলো পক্রমঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১॥ %॥ ্ 

প্রীশুক উবাচ ॥ 
গোবিন্দভূজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরুদ্বহ। 

(এরি আস পাপা সা 

অন্ৈ মহনৈ: সহ শলো শরাগ্রে ॥ ২১ ॥ 

ঈশ্থরোপি সমর্থো২পি সন্ অন্যগ! কর্কুং নৈচ্ছৎ ॥ কিন্বদ্বমোদভ যতঃ কাল রূপী 7২২৫ 
0৬1 ইত্যোকাদশে প্রথমঃ 0৬ ॥ 

ঘ্বিতীয়ে নিমি জায়ন্ত সংবাঙ্গেনাহ নারদঃ। ধর্্মান্ ভাগবতান্ ভক্ত বহদেবায় 
পৃচ্ছতে ॥ * ॥ 
(আনি পাবারসটে 

০ পপ 

তিন 

ক্রমননভঃ। 

1৮1 ইতোকাদশ ক্রমদন্দর্ভে গ্রাথমোহ্ধ]ায়ঃ | ॥ 

কিয়তকালানন্তর মস্ত মারক কৈনর্ভের] জাল দ্বারা সমুদ্রে মহস্থয 
ধরিতে গিয়া অন্য মৎস্তের সহিত সেই মৎস্থয গ্রাণ্ত হইল এবং তাহাকে 
ছেদন করিবার সময় তাহার উদর মধ্য হইতে সেই লোহখখ নির্গত 
হইল, পরে জ্লরা নামক ব্যাধ দেই লোহ ৭ণ্ড লইয়া আপনার শরের 
অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়! রাখিল ॥ ২১ ॥ | 

কালরূপী শীকৃষ্ণ সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ, এই সকল বৃতান্ত অবগত 
হইয়াও বিপ্রশাপ 'অন্যথ! করিলেন না, পরন্ত তাহাতেই অনুমোদন 
করিলেন ॥ ২২. 

॥%& ইতি একাদশে প্রথমধ্যায় ॥ %॥ 
তীয় অধ্যায়ে ভক্তি পূর্ববক বন্থুদেব জিজ্ঞামা করায় নারদ 

জায়ন্তেয় সম্মাদ দ্বার। ভাগবত ধশ্ম বর্ণন করেন ॥ ০ ॥ 



৯৪ ভ্ীমঙ্গবতন্থ । | ১১২ 

অবাৎসীমারদোহভীক্ষং কৃষ্ণদর্শন লাল .॥ ১.৫. : 

কে। নু রাজনিক্ড্িয়বান্ মুকুন্দ চরণান্থুজং.। 

ন ভজেৎ সর্ববতে। মৃত্যুরুপাস্তমমরোভমৈঃ | 

তমেকদাতু:দেবর্ষিং বহদেবে। গৃহাগতং | 

অর্টিতং স্থখম়াসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ২॥ 

অভীক্ষং প্রশ্থীপিতোইপি পুনঃ পুনরবাৎসীদ্দিত্ার্থ; ॥ নস্ু নারদন্ দক্গাদি শাপ|- 

ন্নৈকজ্ বানঃ সম্ভব তীত্যাশঙ্ক্যাহ .গোবিন্দভূবগুপ্তায়ামিত্টি ন তন্তাং শাপাদেঃ গ্রাভাৰ 

ইতার্থ: কঞ্চোপাসনে লালসা ওতনুক্যং যত সঃ ॥১ ॥ | 

যন্ত্গনে মুক্তানামপীদৃশমৌৎস্থৃক্যং তং কোন্থ নাম ন তজেদিত্যাই কোন্থিতি । 

ক্জিয়বানিতি | ইক্জ্িয়ব্ধ মাব্রমেষ যত্রাধিকারি বিশেষণমিতার্ণঃ সর্ধতঃ সর্কেঘপি 

লোকেবু মৃত্যু বস্য মঃ॥২॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

অগ তদানভত্য্য গ্াপ্তং শ্ীবন্থদেব নারদ সন্বাদং বক্ত,ং শ্রীভগবদিচ্ছয়। ভাদৃশানর্থ সহ 
কারিত্বেপি শ্রীনারদন্ত ঘারকায়ামেব বাম আলীর্দিতি সহেতৃকমাহ গোবিন্দেতি । অতীক্ষং 

লোক বৃত্তি জিক্কাম! লীলয়1]শীভগবত। উক্ত স্তত্র গ্রস্থাপিভোহপি পুনঃ পুনরবাৎসীদি- 

তার্থঃ। কৃষ্ণন্ত উপ সমীপে আমনে স্থিতৌ লালসা যন্ত ভাদৃশং । তড়ু্ ওপ্ায়ামিতি 
স্থান মৌখাসপি দর্শিতং ॥ ১।। . ৰ 

অন্র তন্ক বামে কৈমুতাং কোম্বিতিঃ। অন্যোপি কঃ ইন্ট্রিয়বানিত্যনিক্্রয় বহু তরু 
গলাদিঘ্পি তদ্তজন সোখাং বর্ণিতং ততঃ সেঙ্তরিয়ো ব! কো! ন ভজেদিতি ম্বতাবত এব 

্প্পপা৬ এত 

শুকদেব কহিলেন হে কৌরব্য ! নারদ শ্রীকুষ্ণোপাসনায় লালসা- 
স্থিত হুইয়া' পুনঃ পুম গোবিন্দ ভূজ রক্ষিত দ্বারকায় বাঁস করিতেন ॥ ১ ॥ 

হেরাকন্! যাহার ভজনে-ঘুক্ত পুরুষদিগেরও যখন 'এই প্রকার 
ওৎস্ুক্য তখন ইন্জ্রিয়বান্ কোন পুরুষ অমরবৃন্দ নিষেবিত মুকুম্দ চরণা- 
স্বজ ভজন! না করিবে? যেহেতু সকল লোকেই স্বত্যু :অবস্থিত 
আছে ॥ ২॥ 
১ এ 2 



ন্ 
১১স্ক ২অ ] জীব ীগমতম্। ৫ 

শ্রীবম্ুদেব উবাচ ॥ 
ভগবদ্ভবতে। যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাং । 

কূপণানাং যথ! পিত্রোরুভ্তমঃশ্লোকবর্তলাৎ ॥ ৩॥ 
ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায়চ স্থুখায়চ । 

স্থখায়ৈবহি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাং ॥ ৪ ॥ 
ভজন্তি যে যথ! দেবান্ দেবা অপি তখৈব তান্। 

যথ! পিআোর্যাত্র। আগমন* অপত্যানাং স্বস্তয়ে মঙ্গলায় যথা চোত্তনঃশ্লোকবর্ম ভূতানাং 

মহতাং যাত্র। কুপণানাং স্বস্তয়ে তথ! ভগবন্রপন্য তগ্নবন্তো যা! সর্ব দেহিনাং স্বস্তয় 
ইভার্থঃ দেবৈবপি মহতামুপমানমন্চিতমিত্গাহ ভূতানামতি । দেবানাঞ্চর্িতমতি 

বৃষ্ট্যা্িন! ছুঃখাযাপি বনি ত্বাদৃশানা* ত্বৎ সদৃশানাং অচাত আত্ম! যেষাং তেষাং ॥ ৪ | 

কিঞ্চ নুখং কৃর্ববস্তেইপি দেবা ভজনানুসারেণ কুর্বান্তি ন তথা সাধব ইত্যাহ ভজস্তীতি। 
৯০্পপপ | সা 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
তদেযাগ্যং সর্রেষামিতার্থঃ। বিচারতঃ সব্বতে। মৃতারিতি । নটচবং সাধারণ জনানামিব 
তত্তঙ্নীধমিত্যাণাতং। অপিতু মুক্তানামপীত্যাহ । উপান্তমিতি । তর্দেবং বিষয়ি 
মুমুক্ষু মুক্ানামপি তভ্ভজনীয়মিতি স্থিতে মহ] ভক্ররাজঃ শ্রীনারদে বা কখং ন ভজৈদ্দিতি 
ভাবঃ ॥ ২ ॥ 

সর্ব দেহিনাং সাধাবণানা* কপণাঁনা* সর্ব নিকুষ্টানা* উত্তমঃগ্লোক বর্মনাং সর্বোৎ 
কষ্টানামপি স্বস্তয়ে ভবতো ষাত্রা ভবতি । তথা পিত্রোবাগমনং ভ্রিবিধানামপি পুজাণাং 
স্বন্তযে ভবতি ॥৩॥ 

তখৈবাহ ভূণ্তানামিতি ॥ ৪ | 
পল 

নারদ দ্বারকায় বাস করিতে কবিতে একদিবস বন্দে্ববের গৃহে গিয়! 
উপস্থিত হইলেন, বস্থুদেব দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া হ্বখাসনে উপ- 

বেশন করাইয়! অভিবাদন পূর্ববক এই কথ! বলিতে লাগিলেন,॥ ৩॥ 
বস্থুদেব কহিলেন, হে ভগবন্! যেমন পিতা! মাতার আগমন বালকের 

কল্যাণের নিমিত্ত হয়, আ'র যেমন ভগবদ্তক্ত মহৎ ব্যক্তিদিগের সমাগম 

প্রাণি মাঁত্রের মঙ্গলার্থ হয়, তদ্রপ ভগবৎ স্বরূপ আপনার আগমন 
সমস্ত দেহীর কল্যাণার্থ ॥৪ | 

দেবতাদিগেরও মহতের সম্মান'করা উচিত, কাঁরণ দেবতাদিগের 

টিটি টিটি রিনার রিটন. 
পি 



১৬ শ্রীমন্ভাগবতমূ। [ ১১স্ক হঅ 

ছায়েব কর্মঘচিবাঃ- সাধবে। দীনবতসলাঃ ॥ ৫॥ 
ব্রহ্ধং স্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাং স্তব। 
যাছ্ শ্রতবা শ্রদ্ধয়া মত্র্যোমুচ্যতে সর্ববতো! ভয়াৎ ॥ ৬ ॥ 
অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থে৷ ভূবি মুক্তিদং | 

ছায়েব বথ! পুকুষে! যাবৎ করোতি তাৰদেব তগ্ত ছায়াপি তথ! বকর্ধসচিবাঃ কর্ম 

সহায়াঃ ॥ ৫ | 
তদ্দেবং যদাপি ভবত আগমন মাত্রেণৈব রয়ং কৃতার্ধাঃ তথাপি পৃচ্ছামঃ তবেতি। 

তৰ যৈর্ধশৈৈঃ গ্রাসে! তগবাংস্তানিতার্থ; ॥ ৬। 
নঙ্থ ত্বত্তোগি কিমন্তে! তগবৎ প্রসাদ পাত্রমন্তি অহং কিলেতি। ভূবি প্রজার্থোইপজরং 

পর 

_ ক্রমসন্দর্ডঃ। 

কর্ম চাত্র তগবস্ততনমেব । সাধবন্ত ন কর্মান্থগতাঃ। প্রত্যুত স্বাতস্ত্রোণ তদ্ধীনেঘেব 
দয়ালব ইত্যাহ সাধব ইতি ॥ ৫ | 

নন ক্বতার্থন্ত তব তৎ পৃষ্ছার়াং নান্তি প্ররোদনমিতাযাশঙ্ক]াহ । যামিতি। মৎ 
প্রসঙগেন। ক্রত্ব। মর্তযোপি ॥৬॥ 

অথ ব্রদ্ধশীপ শ্রবণেন প্রীকষ্ণাস্তরায় জম ব্যগ্র: স্ব প্রয়োজনমপি নবেদয়তি। অহমিতি 
ঘাতা।ং দেৰন্ত ভগবতে! মায়র! ক্কপয়! মোহিতস্তন্মাধুনী বপীভূতো। মোক্ষায়া(পি নাপৃজয়ং কি 

স্পা ০ 

যে আচরিত অর্থাৎ অতি বৃষ্টি ও স্ুবৃষ্থি তাহা কখন প্রাণিদিগের দুঃখের 
নিমিত ও কণন বা সুখের নিমিত্ত হয়, কিন্ত আপনার মত অচ্যুতাত্বা 
সাধুদিগের যে আচরিত তাহ! কেবল স্থখেরই কারণ হয় ॥ ৫ ॥ 

যে ব্যক্তি যে রূপে দেবতাদিগ্কে ভজন করে ছায়ার স্থায় 
দেবতারাও কর্ানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন, 
কিন্তু সাধুগণ তত্রপ নছেন, তাহার! দীনবৎসল ॥ ৬। : 

 হেতরক্ষন্। রিচ আমি আপনার আগমন মাত্রে ককৃতার্থ হইয়াছি 
তথাপি আমি আপনার আচরেত ভাগবত ধর্ম অর্থাৎ বদ্ছারা আপ- 
নার প্রতি ভগঘান্ প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করি, মরণ ধর্ন্ম 



১১স্ক হম্ব? ভ্ীমস্তাগবতম্। ্ 

অপূজ্বং ন মোক্ষায় মোহিতে। দেবমায়য়! ৪ ৭ ৪ 
যথ। বিচিত্র ব্যসনাস্তবন্ধিরবিশ্বতো ভয়াৎ । 
মুচ্যে মহঞ্জসৈবাদ্ধ। তথ! নঃ শাধি সুব্রত ॥ ৮৪ 
ব্ীশুক উবাড ॥ ূ 
রাজন্নেবং কৃত প্রশ্বে! বহুদেবেন ধীমতা । 
প্রীতত্তমাহ দেবর্ধি হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ॥ ৯৫ 

পুজ লাভ প্রয়োজনঃ সন্ পৃজিতবান। কিলেতি হৃতি গৃছে ভগবহুক্তমনুন্মরতি ॥ ৭ ॥ 

অতো] যথ| মুচোমছি তথ! নোহল্মান্ শাধি শিক্ষয়। বিচিত্রাণি ব্যাসনানি যশ্মিন্ 

তশ্মাৎ সংসারাৎ। তথ! বিশ্বতঃ সর্বতো তয়ং ন্িন্ তক্মাৎ। তবস্তি হেডৃতৃতৈ রস 
' অনায়ামেন। অন্ধ সাক্ষাৎ 1৮0 

হর়েওডণৈ বর্ণনীয়দেন প্রস্ততৈঃ হরিং সংশ্মারিত ইতার্থঃ ॥ ৯ ॥ 

ক্রমমন্দর্ডঃ | 
যুতান্তশ্মৈ । কিন্তু প্রজাথে তজপ পুজর প্রাগ্তয়ে এব 1৭1 

বিশ্বতে। ভয়াৎ সর্বতোপি ভয় হেতো বর্ম শাপাৎ ॥৮॥ 

হরে গুপৈ স্ন্সি্লবতীর্পবাত্তদ্র্শনে প্রকাশিতৈঃ ॥ ৯ ৪ 

শীল মানব যাহা! শ্রবণ করিয়া সকল ভয় হইতে বিনিম্মুক্ত হয় ॥ ৭॥ 
যদি বলেন, তোমা ভিন্ন অন্য আর ভগবানের কৃপাভাজন কে. 
ছে, তাহার কারণ বলি শ্রাবণ করুন, জামি পূর্বে দেব মায়ায় 

মোহিত হুইয়াই পুত্র কামনায় সেই যুক্তিপ্রদ পুরাণ পুরুষকে প্র! 
করিয়াছিলাম, মোক্ষের নিমিত্ত করি নাই ৮॥ 

হে হুত্রত। এই বিবিধ ছুঃখযুক্ত ও ভয় বন্কুল সংসার হইতে 
যাহাতে আপনা কর্তৃক অনায়াসে নাক্ষাৎ মুক্ত হইতে পারি আমাকে 
তজ্রপ উপদেশ প্রদান করুন ॥৯ 0. 



খু :. জীকাগযভমূ | | ১১স্ক ২ 

ভীনারদ উবাচ ॥ 

সম্যগেতঘ্যবসিতৎ ভবতা সাত্বন্তর্ধভ 1" 

যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্্াংস্ত্ং বিশ্বভীবনাঘ্॥ ১৪ । 
্তোহনুপঠিতে। ধ্যাত আদৃতো বাঁনু্গাদিতং। 
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্ো দেব বিশ্বজ্রহোইপি হি ১১ 

তয়! পরম কল্যাণ? পুণ্য শ্রবণ কীর্ডভনঃ | : 

গ্রীতিমাবিস্করোতি সম্যগিতি ত্রিভিঃ পৃচ্ছসে পৃচ্ছনি। . বিশ্ব ভাৰান্, সর্ব শোধ 
কান্॥১*॥ 

আদৃত আন্তিক্যেন গৃহীতঃ | অনুমোদিতঃ পরৈঃ ক্রিয়মাণ সংস্ততঃ। সন্ধঙ্থে। 
ভাগবতো ধর্ম: । দেব হে বনুদেবেন্ার্থ, । যা দেবেভ্যে। বশ্বস্মৈ তরহান্তি ষে 
তানপি ॥ ১১ 

কিঞ্চ ত্বয়া মহানুপকার কৃত ইত্যাহ ত্বয়েতি। পুণ্য শ্রবণ কীর্তনে যস্ত সঃ ॥ ১২ ॥ 

ক্রম নন্দর্ভঃ। 

তত্র তদীয় শ্বগ্রয়োজনজ্রেততরং সর্ধধস্তে দ্রাস্স্তি। ভগবদ্ন্মন্তোত্তর মাহ সম্য 
গিতি ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

নারায়ণ স্তাদৃশ ধর্খে ম্দীয় গুরুরূপো, নারায়ণ সবি স্মারিত ইনি 85985 
পপ শা পাটি 

শুকদেব কহিলেন, রাজন! ধীমান্ বস্থুদেব এই রূপ প্রশ্ন রানিদে 
দেবি হুরি গুণ স্মরণ ইওয়াতে প্রীত মনে কহিতে লাখিলেন ॥১০ ॥ 

' "নারদ কহিলেন, হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ 1 তুমি যাহা মনস্থ করিয়ার্জ 
তাহা অতি উৎক্কউ, তুমি যে ভাগবত কি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা রা 
শোধক ॥ ১১। | 

হে বস্থদেব! ভাগবত ধর্শের এতাদ্বশ 'মাহাত্ত্য যে) তাহা শ্রুত 
অথবা! পঠিত কিবা ধ্যাত বা আদর পূর্বক গৃহীত-অথবা সংস্তঁত- কিনব 
অনুমোদিত হইলে বিশ্বপ্রোহকারি ব্যক্তিকেই সদ্যঃ পবিজ্র করেন |: 

তাৎপর্য | যদি কোন ব্যক্তি ভাগবত ধর্ম শ্রবণ অথবা নিজ খুখে 
' ষ টু 



১১স্ক তব] শ্ীমন্তাগবতষৃ। ১৯: 

সারিতে ভগষানদ্য দেষে! নারায়ণে। মম ॥ ১২॥ 

অন্রাপুদ্পোহরস্তীমমিতিহা সঃ পুরাতিনং | 
আর্ষভাণাঞ্চ সম্বাদং বিদেহস্ঠ মহাত্মনঃ ॥ ১৩। 

প্রিয়ব্রতে। নাম হতো মলোঃ শ্বায়সুবস্থয 'ঘঃ। 

তস্যাগ্নিপ ভক্কো নাভি ধষছর্তৎ, তই স্বুতঃ ॥ ১৪ ॥ 
তমা বান্রদেষাংশং মোঁক্ষধর্ম বিবক্ষযা। 

অবতীর্ণ" স্ৃততশতং তথ্যাসীঘেদপারগং 1 ১৫ ॥ 

অক্রাপি ভগবদ্ধন্ম নির্ণয়েইপি । বিদেচন্ত জনকন্ত ॥ ১৩। 

আর্ষভাঁণাং উৎপন্বিং সান্বয়াং বিবিচা কখয়তি প্রিয়ব্রত ইতি সপুড়িহ॥ ১৪ ॥ . 

মোক্ষধর্ম বিবক্ষয়া মোক্ষধর্্ানাং প্রবর্তনেচ্ছয়া অবতীর্ণ" বাহুদেবাংশমানহঃ | 
তন্তচ বেদপাবগং হ্থুত শমাসীৎ ॥ ১৫ ॥ ] 

ক্রমসনার্ভঃ | 
বেশেন তন্কাপি বিশ্ববণাং ॥১২॥ 

অত্র শ্রীনাবায়ণোপদিষ্ট ধশ্মেপি উদাহবস্তি রসি তচ্ছিষা! ইতি জা বিন 
যোক্তং ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৯ ॥ 
জেপি 

গ সহ. টি স্পা সা পা 

পাঠ কিছা শ্মর স্মরণ অথব! রি পূর্ববক গ্রহণ কিন্বা স্তব অথবা আন্ে 

করিতেছে দেখিয়! তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন, তিনি [যদি বিশ্বের 

ছ্রোহ'চরণ করিয়াও থাঁকেন তথাপি এ ভাগবত ধন্ঝ তাহাকে পাবত্র 
করিবেন ॥ ১২ ॥ 

হে বন্থদেব।. "তুমি আমার:মহ€ উপকার করিয়াছ, অদ্য আমাকে 
পরম কল্যাথ, পুণ্য-কীত্তি ভগবান্ নারায়ণদেবকে ' স্মরণ করিয়া 
দিলে ॥ ১৩॥ 

এক্ষণে এই ভাগবত ধর্ম নির্ণয় বিষয়ে মহাত্মা? জমনকের সহিত খষভ 
নন্দন .নব যোগেন্দ্রদিগের ,জুন্যাদ ্বরূপ পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ 
স্বরূপ বরন করিতেছি ॥ ১৪ 

বায়ু মনুর প্রিয়ন্রত নামে এক পুজ, ছিলেন, তাহার পুত্র অগ্নি 
অগ্নিথের পুজ্ত নাভি, নাতির পুত্র খষভ। ১৫। 

না 



রা 
২৪ প্রীমন্ভাগবতম্ । [ ১১স্ক২অ 

তেষাং বৈ ভরতে! জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ । 
বিখ্যাতং বর্ষমেতদঘন্নান্ন। ভারতমন্ভূতং ॥ ১৬॥ 
সডুক্তভোগাং ত্যক্তেমাং নির্গতস্তপধা হরিং। 
উপাসীনস্তংপদবীং লেনে বৈ জন্মভিস্তিভিঃ ॥ ১৭ 

তেষাং নৰ নব দ্বীপপতয়োহন্থ সমস্ততঃ | 
কর্মাতন্ত্র গ্রণেতার একাশীতি ছিজাতয়ঃ ৪ ১৮৪ 
নবাভবন্মহাভ।গ! মুনয়োহার্থ শংসিনং । 

শ্রমণ। বাতবসনা আত্মবিদ্যা বিদ্যাবিশারদাত। 
সপ পসপপা (বিপাশা শিপ স্স্ী পা সিপি পপ ১ লস দিপা 

তেযামূষ্ত দুভানা মধ্যে নব যোগেশরাা* চরিতং বক্ত, মিরেষাং চরিতঃ ততো! 

বিবিচযাহ তেষামিতি। এহদজনাতং নাম বর্ষং যন্ত নায় তারতমিতাতুতং বিখ্যাত 

মামীৎ। এতেন স্বন্ত ধর্্মাতিরেকে। নিরূপিতঃ 1 ১৬ | 
ইমাং পৃথথীং। গ্ৃছান্িগ্ঃ | হরিমুপাপীনঃ দেবমানঃ সন্॥ ১৭ 

'| " মব হুতান্ নবন্ধীপপতয়; নবানাং ব্রদ্ধাবর্তাদি ভৃখগ্ডানাং পতয়ং। অন্ত তারত বর্ন 

একাশীতিঃ স্ুতাঃ কর্ণার প্রবর্তক! ব্রাক্মণ! অতৃবন্ ॥ ১৮1 

অর্থশং সিনঃ পরমার্থ নিরূপকাঃ। শ্রমণাঃ শ্রমবস্তঃ আত্মাত্যাসে কৃতশ্রম1 ইত্যর্থঃ। 

খধিগণ মোক ধর্ম প্রবর্তনেচ্ছায় বান্থদেবের অংশ বলিয়া সেই 
ধষভকে নির্দেশ করেন, ভাতার এক শত সন্তান, সম্তান গুলি সকলেই 
বেদ পারগ ॥ ১৬॥ 

তাহাদিগের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠের নাম ভরত, তিনি অতিশয় নারায়ণ 
পরায়ণ ছিলেন, এই অদ্ভুত ভারতবর্ষ তাঁহারই নামে বিখ্যাত ' 
হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ 

এই ভারত বর্ধাধিপতি ভরত বন্ৃকাল পৃথিবী ভোগ করিয়া পরে 
তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক হরি আরাঁধনার্থ গৃহ হইতে নির্গত হয়েন, 
কিন্তু তিনি তপস্যা! করিয়া তিন জন্মে ত€ পদবী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮॥ 

খযতদেবের আর নয় পুত্র ত্রহ্মাবর্তাদি নয় ভূখণ্ডের অধিপতি 
এ 8 



৮78] 00011010000 তর 
১১স্ক ২অ] ইনযাগেবতম। ২১! 

কবিহ্বিরন্তরীক্ষঃ প্রবৃদ্ধঃ পিপ্ললায়নঃ। 
আবিহ্রেবোথ গ্রবিড়শ্চমসঃং করভাজনঃ ॥ ১৯ ॥ 

ত এতে তগবন্রপং বিশ্বং সদসদাক্মকং। 

আত্মনোহব্যতির়েকেণ পশ্বান্তো ব্যচরন্মহীং ॥ ২০ ॥ 
অব্যাহতে্ গতয়ঃ হুরসিদ্ধ সাধ্য 
গন্ধর্ব যক্ষ নর কিন্গর নাগলোকান্। 

মুকতাশ্চরস্তি যুনিচারণ ভূতনাথ 
বিদ্যাধর ফিজগবাং ভূবনানি কামং ॥ ২১॥ 

(ওত ভু এরপর 

বাতবমন! দিগন্বরাঃ | আত্মবিদায়াং বিশারদ নিষাতাঃ ॥১৯॥ 

হেষাং পারমহণ্ভ রচিভমাহ ত এত ইতি । দ্বাতাং ভগবদ্ধপং বিশ্বং পহতঃ। সা 

সধাত্মকং স্থূল শুশ্ম রূপং । তচ্চ শ্বাবাতিরেকেন পত্ন্থঃ ॥ ২৯7 
অব্যাহত! অপ্রতি হত। ইঞ্টা অভিপ্রেত1 গতি ধেঁষাং ছে মুক্ত! অনাসজ্াঃ ॥ ২১৪ 

ক্রষমনর্ভঃ | 

তগবতে! রূপং স্কুর্তি যর তাদুশং পশ্বত্তঃ। সদসদাত্মক' স্থূল হৃক্ম রূপং । তচ্চাত্মনো 

ইবাতিরেকেণ আত্মমনমপি তদমুগতং পশ্যত্ত ইতার্থঃ ॥ ২০ ॥ 

মুক্তাদীনি ভূবনানীচ 0২১1 ২২॥ ২৩1২৪ ॥ ২৫1? 

হইলেন, তগ্তিন্ন একাশীতি জন কর্ণ মার্গ প্রবর্তক ব্রাহ্মণ হইয়! ভারতবর্ষে 
বাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ । 

অবশি& নয় জন আত্ম বিদ্যাভাসে কৃতশ্রম, পরমার্থ নিরপক, 
আত্ম বিদ্যা বিশারদ, মহাভাগ, দিগস্বর, যুনি হইলেন। তাহাদিগের 

নাম কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্ললায়ন, আবিহ্ ন স্বিড়, চমস 
ও কর ভাজন ॥ ২০ ॥ 

ইহার! স্কুল সুক্ষা এই বিশ্বকে আপন। হইতে অভিন্ন ভগবদ্রপে 
প্রত্যক্ষ করত পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ 

| ' ১] 



. : 
হ শ্ীমন্তাগবতমূ | ।[.১১স্ক ২অ 

ত একদানিমেঃ সত্রমুপজ ঞমুর্বদৃচ্ছয়। । . 

বিতায়ম।নযুষিভিরজনাভে সহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥. 

তান্ দৃঝ্ট। সূর্ধযসস্কাশান্. মহাভাগবতান্ নৃপ.।. 
ষজমানোইগ্রয়ো বিঞাঁঃ সর্বব এবোপতন্ছিরে:॥ ২৩। 

বিদেহ স্তানভি প্রেত্য নারায়ণ পরায়ণান্। 

প্রীতঃ সংপুজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথাহ ঘিঃ॥ ২৪ 
তান্ রোচমানান্ স্বরুচ।' ব্রন্মপুজ্রোপমান্নব । 

পপ্রচ্ছ পরমণ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপহ বব ২৫ 

মহাত্মনে। নিমে বিহায়মানমন্তুঠীয়মানং। অজনাভে ভারতবর্ষে ॥ ২২। 
যজ্সমানে! নিষিঃ মশ্নয় আহবনীয়াদয়ঃ। বিপ্র। খত্িগাদয়ঃ ॥ ২৩ | 

অভিগ্রেত্য জ্ঞাত্ব! ॥ ২৪ ॥ 

শ্বরুটচব রোচসানান্ নতু আভরণাদি প্রকাশ: । ব্রহ্মপুজাপমান্ সনৎকুমাঁরাদি 

সদৃশান্ ॥ ২৫॥ 

এই নব যোগেক্্র অব্যাহত গতি ও আসক্তি শূন্য হুইয়! দেব, সিদ্ধ, 
সাধ্য, গন্ধর্বব, যক্ষ, নর, কিন্নর ও নাগলোক। তথ। মুনি, চারণ, ভূত- 

নাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ্জ এবং গো কবলে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ 

তাহারা এক দিবস যদৃচ্ছাক্রমে দীন ভারতবর্ষে ধযিগণ কর্তৃক 
অনুষ্তীয়মান মহাত্মা ননিমিরাজের যজ্ঞ স্থলে. গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৩ 
” হেনৃপ!! তখন সেই সূর্ধ্য সদৃশ তেলম্বী মহাভাগবত মুনিদিগ্নকে 
অধলোকন.করিয়। জমান নিয়ি, ষজ্ীয়'অমি ও-খত্বিক ত্রাক্গণ প্রভৃতি 
সকলেই গাত্রোথান করিলেন ॥ ২৪ ॥ 

. “তাহারা 'আসনে:উপবেশন করিলে, প্রর বিষেহরাজ' লিমি. ভাহা- 
 দিগকে নারায়ণপর জানিয়:গ্রীত মনে যখোচিত গৃকা করিলেন4.২৫। 



১ 
১১স্কহঅ] জ্ীমন্ভাগকতম্ । ২৩ 

বিদেহ উবাচ । 

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ধদাঁন, বো রি: 
বিষ্োোভূতীনি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ ২৬॥ 
দুল ভে মানুষে! দেহো দোহিন।ং ক্ষণভঙ্কুরঃ | 
তদ্র।।গ ছুল্লভং মন্যে বৈকু্টগ্রিয় দর্শনং ॥২৭ ॥ 
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পুচ্ছামো ভবতোহনঘ1ঃ। 

পরম শ্রীহ্য। তদ্দর্শনমভিননাতি দ্বাভ্যাং মন্তে ইতি। নু ভগবতঃ পার্ধদানাং কথ 

মত্রোপলব্ধি স্তত্রাহ বিষ্ণোরিতি। বিষুভক্ত। লোকপাবনার্থং সর্বত্র পর্য্যটস্তীতার্থঃ ॥ ২৬ ॥ 
ময়! ঢুল্লভং লব্বমতে! ভাগ্যমিত্যাত ছুল্পভি ইতি'। বহবে। দেহা তবস্কি যেষাং তে 

দেহিনঃ জীবান্তেষাৎ ক্ষণভন্কুরোপি মানুষে দেহে ছুলভঃ পরম পুক্রধার্থ সাধনত্বাৎ। 
বৈকুঞঃ প্রিয়ে। যেষাং। বৈকুন্ত বা ষে প্রিয়ান্তেষাং দর্শনং ॥ ২৭ ॥ 

হে অনঘ! নিরবদ্যাঃ ভবতে | যুদ্মানাতান্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ । যতঃ ক্ষণার্ধ কাল ভঝো- 
ইপি সতসঙ্গঃ মেবধি নিধিঃ। নিধিলাভে ঘথানন্দে! ভবতি তথ! পরস্ানন্দ ইতার্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 
বিষ্চোর্ভহানি পার্ষদা এব বূপাস্থরেণেনি ভাৰঃ 1 ২৬ | ২৭1 

আত্যন্তিকং ক্ষেমমিতি তন্মিন্ ভয়মাত্রং নম্পৃশ তীতার্থ: | যতঃ সংসার ইডি সেবধিঃ 
সর্ববাতীষ্টদঃ ॥ ২৮ ॥ 

এবং স্বেহ সহকারে অবনত হইয়। পরম প্রীত চিত্তে স্বীয়ে তেজে 
জাজ্জল্যমাঁন ব্রন্মপুজ্র সদৃশ সেই নয় জন যোগেন্্রকে জিজ্ঞানা! করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৫॥ 

বিদেহ কহিলেন, হেঞ্ষিগণ ! আমি আপনাদিগকে সাক্ষাৎ 

ভগবান্ মধুসূদনের পার্ধদ বলিয়া! জানিতেছি, কারণ বিষু ভক্তের! 
লোকদিগকে পবিভ্র করিবার নিমিত্ত সর্ধব্র বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ 

আমার কি সৌভাগ্য ! অদ্য.আমি ছুম্লত লাভ করিলাম, যে.হেতু 
দেহিদিগের মধ্যে এই মাঁনব দেহ অতি দুল্লভ, তন্মধ্যে আবার বৈকুষ্ঠ- 

| নাথের প্রিয় ব্যক্তির সন্দর্শনকে ছুল্লভ করিয়া মানি ॥ ২৭ ॥ 
অতএব হে নিষ্পাপ খষিগণ আ।পনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গল 



উমস্কাগবতমূ । [১১ক্কইঅ 

সারেইন্মিন্ ক্ষপার্ধোহপি সংদঙ্গঃ সেবধিনূপাং ॥ ২৮ | 
ধর্মান্ ভাগবতান্ জত ঘদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমং | 

যৈঃ প্রসম্নঃ প্রপক্নায় 'দাস্ততাত্মানমপাজঃ 1 ২৯॥ 

প্নারদ উবাচ ॥ 
এবং ভে নিমিনা পৃষ্টা বন্থদেব মহত্মাঃ | 
প্রতিপৃজ্যাক্রবন্ শ্রীত্যা ঘনদস্থাতরি জং পং 0 ৩০1 
শ্ীকবিরুবাচ ॥ 
মন্যে কুতশ্চিতয়তন্ত পদান্থুজে। 

পথ ০ ৫০ ও ০০. ৯ ০ ৬ পেশ সপোপ্পাপচ শপীছিশ শিপ শী শা ০ 

তদর্থ$ ভাগবতান ধর্থান ত্র যদি নোংম্মাকং শ্রুতয়ে শ্রবণায় ক্ষমং যোগাং ভবতি 

কথং ভূতান্ বৈ ধর্ট্ৈ: গ্রসন্নঃ প্রপরায় ভক্তায় অজে। হরিরাত্মানমপি দাশুতি তান ॥ ২৯। 

সহ সস্তৈঃ খাত্বিগ ভিশ্চ বর্তমানং | তেপি ভগবন্ধন্ম শ্রবণাদি পর! বভৃবুঃ ॥ ভগবদ্ধন্্ 

তত্তজ সায় তণ্তরণানিচ। ব্রহ্ম কর্মাবতারেহা ভক্ত প্রাপা যুগক্রগান্। জ্ঞাতৃং ক্রমেণ 
কৃতবানেবং গ্রশ্নামিমি নব । একৈকত্তোন্তরং প্রোচুঃ কবিমুখ্যামু নীশ্বরাঃ ॥ ৩৯ | 

গ্রথমমাত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি মনত ইতি । ন কুতশ্চিগ্তয়ং | অত্র সংসারে 

ূ ক্রমমনর্ভত। 

তাদুশ ক্ষেম পর্যযবসানাৎ ধর্মাংশ্চ ব্রত নন্থ সর্ব এব ধর্্মাঃ ক্রমেণ তৎপর্যযবসান! 

স্তত্রাহ ভাগবতাঁনেব কিষন্তৈ বাবহিতৈরিত্যর্থঃ 1 আত্যন্তিকং ক্ষেমমিতোব বিশ 

দয়তি যৈরিতি। দাশ্ততীতি বর্তম।ন সামীপা প্রয়োগাৎ শীন্ত্রমেবাত্বান মনববতত ক্ষ তর্যাদি 
বশংকুর্ধাদিতার্থঃ ॥ ২৯ 

ক্রমেণ নর্বেপাক্রবন্। তত্র গ্রথমং ফবিরুবাচেতার্থঃ ॥ ৩০ ॥ 

 ভক্মতমেব মহ্যমান আহ মনত ইত্যাদ্দিভিঃ। ম কুতশ্চিন্তরং আত্তান্তিকং ক্ষেমং। 

জিজ্ঞাসা করি, এই সংদারে ক্ষণার্ধ লাধু সঙ্গও মনুষাদিগের পরম নিধি 
রো ॥ ২৮ ॥ 
'এঞ নিমিত্ত ছে মহভাগগণ! যদি শ্রবণ করিতে আমাদের অধিকার 

থাকে; তবে আপনার! আমাদিগকে ভাগবত ধন্ম বলুন; যদ্বার৷ প্রমম 
হুইয়! ভগবান্ অজ গ্রুপ জনকে আত্স-প্রদীন করেন ॥ ২৯৪ 

' নারদ কহিলেন, হে বসুদেব !- সেই মহ্তম ধধিগণ এই ক্ষণে নিমি- 
_._ হি 
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রর যা 

১১৩ ২আ] ভ্রীযীগবতষ্। 5৫ | 
০ পপ আপস পাপ পপ 

পাঁমন মন্র নিত, উদ্দিন বুদ্ধে রস 
দাত্মুভাবাধ বিশ্বস্বন। ঘাত্্র মিবর্তাতে' ভীহ 8 ৩১ ॥ 

যে বৈ ভগবত] প্রোজ্তা উপায় আস্মলবয়ে। 

হসদাত্ম তাবাৎ অসতি দেহাদাবাত্ম ভাবনাকঃ নিত্যং সর্ববদ! উদ্বিবৃদধে:বিশবাত্মন। সর্ব) 
নিঃশেষং যত্র পাদান্ুজোপাসনে ভীর্নিবর্তীতে ৩১ ॥ ্ 

ভাগবত ধর্ম লক্ষণ মাহ থে বৈ ইতি | মন্বাদ্বিযুখেন রণাশ্রযাদি র্মাহুভ। অতিরহ- 
পাশ পপ শপ পপি স্পা পপ শশী শশী সদ সপ ক চি 

ক্রমনন্দর্ভঃ | 

নিত্য পাদানুজোপামনমনবরত ্কর্ত্যার্দি। বিশ্বাধ্মনেতি তৎ সাধনাবশ্থায়ামপি করমশে! 
ভয় নিবুত্তি দর্শিতা ॥ ৩১ ॥ 

ভাগবত ধর্্ লক্ষণমাহ যে বৈইতি। স্বয়ং ভগবতা কালেন নষ্ট! গ্রলয়ে বাণীর বে 
৭৮ লসর 

রাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়৷ তাহাকে সৎকার পুর্ববক প্রীত মনে সদন্থ 

খত্বিকের সহিত রাজাকে পৃথক্ পৃথকৃ কহিতে লাগিলেন ॥ 
এই স্থলে নিমিরার্জা নব যোগেন্দ্রদিগকে কক্ষ্যমাণ নয়টী প্রশ্ন 

করেন। যথা-_ ভগবদ্ধশ্ম কি, ভগবপ্তক্ত কি গ্রকার, ভগবানের মায়া 

কিদৃশী। ৩ | এ মায়া কি রূপে পার হওয়া যায়। ৪1 ব্রহ্ম কাহাকে 
বলে। ৫। কশ্ম কি।৬। অবতার লীল! কি প্রকার । ৭। তক্তের 

গ্রীপ্যকি। ৮1 যুগ ধর্ম কাহাকে বলে। ৯। ঃ কৰি ভি" নয় জন 
প্রতোকে এক একটী প্রশ্মের উত্তর দেন ॥ ৩০ ॥ 

তন্মধ্যে প্রথমত আত্যন্তিক ক্ষেমকি আজ্ঞ। করুন, রাজার এই 
প্রশ্নে কবি কহিলেন, মহারাজ! সকল ধর্মেতেই ভয় দুই হইতেছে, 
আমি জানি ভগবান্ অচ্যুতের পাদপন্ম উপাসন|] করিলে, আত্যন্তিক 
কল্যাণ হয় এবং অন্য কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না, যে হেতু এই 
সংসারে দেহাদিতে অর্থাৎ দেহ গৃহ কুটুম্বীদিতে আন্মীয় ভাবন! নিবন্ধন 
সর্ববদ। উদ্বিগ্রচিভ 'লোকদিরগ্গেরও & উপাসনা 'ঈর্ধতোভাবে ভয় 
নিবর্ত হয় ॥ ৩১1. . 

বাজন।- তাহার মধ্যে ভাগবত ধর্ধের লক্ষণ শ্রেবগ ককুঠ ছু মতি 
| 11? 



| ৃ ১৫ 
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অগ্রঃ পুংসামবিছুষাং বিদ্ধি ভাগবতান,. হি তান্ ॥ ৩২ ॥ 
যানাম্থায় নরো! রাক্গমপ্রমাদ্যেত কহি চিগু। 

স্তত্বাৎ শ্বমুখেনৈৰ ভগবন্ত| হবিছ্ষামপি পু'সামধ্র: সুখেনৈবাত্ম লন্ধয়ে যে বৈ উপায়াঃ 

প্রোক্তাস্তান্ ভাগবতধর্্মান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ | 

অঞঃ পদেনোক্তং শ্ুকরত্বং বিবুপোতি যানিতি। যানাস্থায়াশ্রিত্য যোগাদিঘ্বিব ন 

গ্রমাদ্যেত বিত্ৈ নবিহন্যেত। কিঞ্চ নিমীল্য নেত্রে ধাবন্লপীহ এবু ভাগবন্ধ ধর্শেষু ন 
'খলেং। নিমীলনং নান! জ্ঞানং যথাহুঃ। শ্রুতি শ্বতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ততে | 

একেন বিকলঃ কাণে। দ্বাভ্যামন্ধঃ গ্রকীর্তিত ইতি তে। অক্ঞাত্বাপীতার্থঃ। যথা পদ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

সংভ্তিতা। ময়াদৌ বর্ষণে প্রোক্কা। ধর্শো! যহ্তাং মদাত্মক ইন্তাম্সারেণ। অবিদ্রষাং 

 গুংসাং তগ্মাহাত্মামবিদ্বপ্তিরপি কর্তৃভিঃ আত্মনে। ব্রক্ম পরমাত্ম ভগবানিত্যাবির্ভীব ভেদতঃ 

্বন্ত কর্ম ভূতন্ত অঞ্জঃ অব্যবধানেনৈব ল্ধয়ে লাভায় যে উপায়াঃ সাধনানি প্রোক্ত। তান্ব- 
পায়ান্ ভাগবত ধর্শান্ বিদ্ধি হি গ্সিতৌ। তত্র লাক্ষান্তক্কেরপি ভাগবত ধর্মাথাত্বং 

এতাবানেব লোকেন্মিনিত্যাদৌ পরম ধর্ম খাপনায় দর্শিতং। তত্রাত্ম লব্ধয়ে প্রোক! 

লোকদিগের অনায়াসে আত্ম লাভ সিদ্ধি নিমিত্ত ভগবান্ যে সকল 
উপায় উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবদগীতাঁয় “যত করোষি 

যদগ্নাসি” ইত্যাদি পদ্যে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই সকলকেই 
ভাঁগবত ধন্ম জানিবা ॥ ৩২ ॥ 

হে রাজন! যে ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়! মনুষ্য চক্ষুঃ নিমীলন 

পূর্বক ধাবমান হইলেও কখন বিশ্ম বশতঃ স্থলিত বা! পতিত হয় না ॥ 
তাৎপর্য । পূর্বব পদ্যে অনায়ান পদ প্রয়োগ হেতু ভক্তির স্থগমত্ত 

দেখাইতেছেন। হেরাজন্! যে ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করিলে যোগাদি 
' সাধনের ন্যায় বিশ্বে অভিভূত হইতে হয় ন৷ । অপর নেত্রদ্বয় নিমীলন 
| ধরিয়া দঁড়িয়৷ গেলে এই ভাগবত ধর্ম সকলে স্থলিত হয় না, নিমীলন 
পান্ডের অর্থ নান! জান, প্রাচীন পখিতগণ কহিয়াছেন ব্রাক্মণদিগের.. 
পা ত স্মৃতি এই দুইটী চক্ষুঃ। এক বিহীন হইলে তাহাকে কাণ বলে, 

টিটি নীতিরীনিিিনাটিিরিনিরিরারা নি উট. 

১ ১ ০ 
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১১স্ক ২অ] শ্রীমস্ভাগবতম্। হ্৭ 

ধাবন্লিমীল্য বা নেত্রে নম্বালেমপতেদিহ ॥ ৩৩ ॥ 

কায়েন বাচা মনসেক্ডিযৈর্ব্বা বুদ্ধযাতবনা 
বানুস্ত স্বভাবাং। করোতি যদ্যৎ সকলং 

সখের 

ক্যাস স্থানমন্চিক্রমা শীপ্ং পরহঃ পদ ন্াসেন গতি ধাবনং তম্বদত্রাপি কিঞ্িৎ কিঞিঙতি 

ক্রম্যাতি শীঘ্্রং পরন্থানুষ্ঠানং তথাহস্থৃতিষ্ঠন্নপি ন ব্খলেৎ ন প্রত্যবায়ী শ্তাংৎ তথা ন পতেৎ 

ফলানন ভ্রশ্বেৎ ॥ ৩৩ ৃঁ 

নমু কেতে ভাগবত ধর্ম! ঈশ্বরাপিচানি সর্ব কর্মাণাপীশ্যাহ কায়েনেতি। আত্মন! 
চিত্তেন অহঙ্ক(রেণ ব| হনুস্থতে] যঃ স্বভাব ভ্তশ্মাৎ। অয়মর্থঃ ন কেবলং বিধিতঃ কৃত 

মেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুমারি লৌকিকমপ্্রীন্ি। তথাচ ভগবদগীতান্থ যত করোধি 
যদশ্বামি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্পন্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুম্ব মদর্পণমিতি। যন্ধা নস 
কায়াদীনামেব কর্মণাত্মন ইত্যাশক্ক্যাহ অধ্যাসেন!মুস্থতাৎ ব্রহ্গণত্যাদি শ্বভাবাদ যদঘৎ 

করোতীর্ঘঃ। তৎ সকলং পরশ্মৈ পরমেশ্বরায় নারারণায়েতি সমর্পয়েৎ তণ! সতি সকল 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

ইত্তি তটস্থ লক্ষণং। অন্তেন দলা তাদব্যন্িচারি আত্ম লব্দয়ে যে উপায়! ইতি তু স্বরূপ 
লক্ষণং তল্লাভোপায়োহি তদমুগতিরেব ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 

এতেচ শ্রীপ্রবুছ্ধেনাপি বিবিচা বঙ্গান্তে স্বয়মপি সংক্ষেপেগেতাতিপ্রেতা গ্রাথমত গ্ত্রাপ্য 

ছুইটী বিহীন হইলে তাহার নাঁম অন্ধ, না জানিয়াও যেমন পদন্যাস স্থান 
অতিক্রম করিয়া শীত্ব পর পাদন্যাস দ্বার। গতিকে ধাবন বলে, তাহার 

হ্যায় ভাগবত ধর্্মও নিরস্তর কিঞ্চিত কিঞ্চিৎ জতিক্রম করিয়। অতি শীঘ্র 

অনুষ্ঠান করাকে ধাবন বলে। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি উক্ত বর্ণাশ্রম নিবন্ধন 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্শের কোন অঙ্গ অনুষ্ঠিত ন। হইলে তাহাতে যেমন 
প্রত্যবায়ী ও ফল হইতে বিচ্যুত হয়, তদ্রপ ভাগবত ধর্মে অবস্থিত 
পুরুষ ভাগবত ধর্মের সমগ্র অঙ্গ যাজন করিতে না পারিলেও তাহাতে 
কখন প্রত্যবায়ী হয় না এবং.ফল হুইতেও ভ্রষ্ট হয় না ॥ ৩৩ ॥ 

যদি বল ভাঁগবত ধর্ম সকল কি? তাহার উত্তর, যে কোন কর্ণ 

কর! যায় তাহা যদি ভগবান নারায়ণে সমর্পিত হুয় ভবেই সেই 
| ' এটি 



শি তা আর 

হজ শীমপ্তাগবতম্ । [ ৯১ অ। 
পাস শশী সস সা শি পপ পি শী সি পক আপ | পক তাত প্পিপিসসপক্রী শপ জন পর আত পাস 

পরৈ নীরায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ৩৪ ॥ 

তং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপে 
পপ পিস | পাপা বশাপাপাসপ স্যরি আপা পপ পপ পা পা পা পা আপক (পা ৮৮ পিস যী আপ পন 

ম্প কর্থ ভাগবত্ে। ধর্মে! ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৪॥ 

নন্থ কিমেবং পরমেশ্বর তজনেনাজ্ঞান কল্পিত ভয়ন্ত জ্ঞানৈক নিবর্ভ্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ 
স্পা চজন্পা শা পর | পিস শপ পা শপ সপ সপ ২৯ 

লসানা* গ্ব/র মাহ কায়েনেতি ॥ ৩৪ ॥ 

যন্ে কুতশ্চদিতোোবস্থাপমন ক্রমেণ ভত্রৈৰ নিষ্টাপয়তি ভযমিতি । হতোভয়ং 
পপ এ ৯ প্লাস পপ পাপী পিপি 

সকল কর্মাকে ভাগবত ধর্মী বলে, অর্থাৎ বিধি বিহিত রূপে শরীর দ্বারা 

ধাহ! করিবে, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবনা করিবে, 
ইন্জিয়গণ দারা যাঁছা কৃত হইবে, বুদ্ধি দ্বারা যাহা অবধারিত হইবে 
এবং চিত দ্বারা যাহা চিন্ত! করিবে তৎ সমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিবে, 
অপর কেবল ঘে বিধি বিহিত কর্ম মাত্র করিবে এমত নয়, ব্রাক্মণত্বাদি 
স্বভাব বশতঃ যাহা যাহ! করিবে তৎ সমুদায়ও ঈশ্বরে অর্পণ করিবে ॥ 

তাৎপর্ধ্য। ভাগবত ধর্মে প্রবৃত্ত বুদ্ধিমাঁন্ পুরুষ কায়িকাদি ব্যাপার 

সকলকেও ভগবদ্ধশ্মাস্তরে প্রবেশ করাইবে, যেমন বিষয়ী লোক প্রাতঃ- 

কালের অবশ্য মল মৃত্র ত্যাগ, মুখ প্রক্ষালন, দস্তধাঁবন, স্নান, দর্শন, 
শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার সুখ ভোগার্থ করিয়া থাকে, আর যেমন 

কর্দণ্ি পুরুষ এ সমুদায় কায়িকাদি ব্যাপার দেব পিত্রার্দির পুজার 
নিমিত করে, ভদ্রপ ভগবদ্তক্ত সেই সেই বাপার ভগবৎ সেবার্ 

৷ করিবে, তাহা হইলে এ সকল কাধ্যকে ভক্তাঙ্গ বল। যাইবে, আর 
দেহ হ্বীকার নিবন্ধন স্বতাব বশত যে কোন কায়িকাদি ব্যাপার কৃত 
ইইবে, তত সমুদয় নারায়ণে সমর্পিত হইলে ভক্তাঙ্গ রূপে. পরিগণিত 
হইবে ॥1৩৪ ॥ 

যদি বল পরমেশ্বরের তজন দ্বারা কি হইবে, অজ্ঞান কল্সিত ভয়ের 
এ মার জ্ঞানই নিবর্তক,' মহারাজ !. এরূপ: আশঙ্কা করিও না, 

রঃ 
৩ মর | গাহি | রা 

ভজারজাজর জজ জে 



| ১১স্ক২অ] শ্রীমন্তাগবতম্। ২৯ | 

তস্ত বিপর্যয় স্ৃতিঃ | তম্মায়য়াতো বুধ 
. আভজেত্তং,ভটক্তৈকয়েশং গুরুদেবতানম্মা ॥ ৩৫ ॥ 
অবিদ্যমানৌপ্যবভাতি ছি ঘয়ো ধাতৃর্ধিয়। স্বর 
মনোরথো যথা। তত কর্ম সকপ্প নিলাডি 

০০০০০০০০০০০ সপাপািস্পপ্পাপশাসীশা ও পিস্পিমপ্ি শিপ শশী ৯৯ ০ পোশিশশশি শশী শি পপ শপ শি শি উ পাশ আশ স্টীসপপগশীশি 2৮ শপ সপ 

ভয়মিতি । যতো ভন্ং বন্নায়যা ভবেৎ অতো বুধে বুদ্ধিমান তমেবাভজেৎ। নম্ু ভগ্নং 

দেহাদ্যভিনিবেশতে! ভবতি। সচ দেহাদাহক্লারতঃ | লচ হরূপাশ্মরণাৎ। ফিঅত্ত 

তন্ত মায়। করোতি অত আহ ঈশাদপেতন্তেতি। ঈশ্বর বিষুখণ্ড তন্মায়য়া ২স্বৃতিঃ স্বরূপ! 

ক্ুত্তিঃ। ততে! বিপর্যয়ে! দেতে। হন্্রীতি। ততে। দ্বিতীয়াভিনিবেশাস্তয়ং ভবন্তি | 

এবং হি প্রসিদ্ধং লৌফিকীঘপি মায়ামু। উক্কঞ্চ ভগবত! দৈবীহ্েষা! গুপময়ী মম মায়। 

দুরত্যয়! । মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেছাং তরন্তি তে ইন্তি। একয়া ক্বাভিচ1রিণা| 

তক্ক্যা ভজেহ কিঞ্চ গুরু দেবতাত্ম। গুরুরেব দেবতা! ঈশ্বর আত্ম! শ্রেষ্টশ্চ যণ্ড তথ৷ দৃষ্টিঃ 
সন্নিভার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

নন্ু বিষয় বিশ্গিপ্ত চিন্তস্ত কুতে] হব্যভিচারিণী ভক্তিঃ জম্ভবতি কুণম্ারাম ভত্বং 

এতাবদ্বিষয়ো নাম ন বাস্তবোহস্তি কিন্ত যনে! বিলাস মাত্রং অতে। মনো নিষমনেন 

ভজনাদভয়ং তিতা অবিদ্যমানো ই বয়ে! ক প্রূপঞ্চঃ | যাহ পুংসঃ 

ক্রমসন্ষ্ভঃ | 

তন্মায়য়া ভবেৎ অতে। বুধে! বুদ্ধিমান তমেৰাভজেৎ প্রথমত; কায়েনেত্যাছুুক্ত গ্রকারেণ 

ঈষদপি তজেৎ। ততে। গুরুদেবতাত্ম! সন ভক্ত)। সাক্ষান্ভাগবত ধর্খ রূপসা? তত একয়। 
নিত্য পদান্ুজোপানসন রূপয়েতি বিশেষতোহর্থঃ / ৬৫ ॥ 

অথ 8898 বীরের থাহযন মনো নিরোধোক্যা। 83058158824 
শট সত পপি পাস শী ০ পা পবা পচ ক শপ শি »স্ 

ভগবদ্িমুখ জা? মায়। বেশ বশতঃ স্বরূপের অন্মৃতি ও দেহে আত্ম 

জ্ঞান হয়, হৃতরা দ্বৈতা ভিনিবেশ অর্থাৎ আমি পৃথকু বলিয়। বুদ্ধি হেতু 
তাহারা ভয় পায়। অতএব গুরু ও দেবতাঁতে আত্ম, দৃষ্টি: পুরববকৃ 
ুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে ঈশ্বরকে ভজন! করিবেন, 1৩৫ 

ধদি বল . আমার চিত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে ক প্রানে 
অব্যভিচারিণী ভগবচক্তি হইবে, কি জপ বা. ভম় হইতে, উতীর্প | 
১ রা 



ূ | 
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মনে! বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাঁৎ ॥ ৩৬ ॥ 

শৃণন নৃভগ্রাণি রথাঙ্গপাণে উঁন্মানি কর্ম ণি 
চযাঁনি লোকে | গীতানি নামানি তদর্থ 
কানি গায়ন বিলজ্জো বিচরেদসঙগঃ ॥ ৩৭ 

এবং ব্রত স্বপ্রিয়নাম কীর্ভা। জাতানুরাগো 

ধির1 মনসা । হ্বপ্রণ্চ মনোরথশ্চ যথেত্যর্থঃ। তন্তশ্্াৎ কম্মাণি সন্কল্লয়তি বিকল্পয়তি চ 

যমন স্তপ্লিরুদ্ধযাৎ নিযচ্ছেৎ। ততশ্চৈকয়া ভক্তা| ভজনাদভয়ং স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ 

এতদত্যন্তাশকানিত্যাশঙ্ক্য স্থগমং মার্গম!হ শৃিতি। তদর্থ কানি তানি জন্মানি 
কর্ম্াণিচ অর্থে! যেষাং তানি শৃণুন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ অসঙ্গে| নিম্পৃহঃ ॥ ৩৭ ॥ 

এবঞ্চ তজতঃ সংগ্রাপ্ত প্রেম লক্ষণ ভক্তিযোগন্ত সংসার ধর্ম তীত1ং গতিমাহ এবমিতি । 

এবং বৃং বৃত্তং যন্ত সঃ স্বপ্রিয়ন্ত হরেনম কীর্ত্যাজাতেন্থরা হগঃ প্রেম! যন্ত সঃ | অতএব 
১ 

ৰ ক্রমসনভঃ | 
খআবিদোকি স্বাভ্যাং | ৩৬ | 

মনে! নিরোধশ্চায়ং যদি পৃপকৃ স্তাৎ তহির্ ছুফরোহষ্টাঙ্গ যোগময়শ্চেতাঞত্ব হানি 
রিভযাশঙ্কা ত্বতএসমনে। নিরোদ্ব্চ পরমোপযুক্তোয়মিতি সাক্ষাত্তগবন্বন্মমেবাহ শৃথুল্লিতি 

যানি শান্ত ্বার৷ দং পরম্পরা স্বারাচ লোকে গীতানি জন্মানি কর্ম্মাণিচ তানি শৃণুন গায়ংস্চ 

তথ] তদর্থকানি তানি জগ্মানি কর্্।ণিচ অর্থো মেষাং তানি . নামানিচ গায়ন্ বিচরে- 
ফিভান্বয়ঃ ॥ ৩৭ | 

ততোহগ্তস! তৃতীয়। ফল রূপ] ভক্তিঃ স্াদিত্যাহ এবং ব্রতমিতি। অত্র নাম কীর্ত্যেতি 

হইব, এ রূপ আশঙ্কা করিও না, বিষয় বলিয়৷ বাস্তবিক কোন বস্ত 
নাই কিন্ত তাহা মনে! বিলাস মাত্র, অতএব মনকে নিগ্রহ করিয়া 
ভগবন্তজন করিলেই অভয় হয়, এই অভিপ্রায়ে কহিলেন, রাজন! 

বস্তত ছৈত সত্য নে কিন্ত তাহ1 অবিদ্যমান হইয়াও,স্বপ্ন ও মনোরথের 
হ্যায় ধ্যানকারি পুরুষের বুদ্ধিতে প্রকাশমান হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ 

ব্যক্তি কর্ম নকলের সংকল্প বিকল্পকারি মনের নিরোধ পূর্বক একাস্ত 
তক্তিযোগে ভজন করিলেই অভয় প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৭ ॥ 
যদি বল এন্ধপ ভজন করাহৃকঠিন, তবে সুগম মার্গ উপদেশ দি 
৬ | রা 

আজ 
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জ্রতচিত্ত উচ্চৈঃ | হসর্তাথোরোদিতি 
রোতিগায়ত্যুন্মাদবনু ত্যভি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩৮॥ 
খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যেতীংষি 
সত্বানি দিশোদ্রমাদীন্। সরিৎ সমুদ্রাংস্ড 

ক্রুতচিত্তঃ পল হৃদয়ঃ কদাচিন্বত্ পবাজিত* ভগবশ্মমাকলযা উচ্চ হ'সতি। . এতববস্তং 
কাল' উপেক্ষিতে! ইন্্ীতি বোদিছি। অত্যৌত্স্থক্যান্্রোতি ক্রোশতি । অতি হর্ষেশ 
গায়তি। জিতং জিহমিতি বৃতাতি কিং দান্তিক বৎ পরান্ প্রতি গ্রকাশয়িতৃং নস্উন্াদ 
বং গ্রহগভীতবৎ লোকদাহাঃ বিবণ: ॥ ৩৮ ॥ 

কিঞ খমিতি সন্কামি ভূতানি আকাশাদনু। যৎকিঞ্চ ভূতমাং হারেঃ শরীরঙ্গিতি 
পপ 

শপ 
০ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 
তুগীষা আয তত্রাপাতিশয সাগক বন্ধ বাঞ্রনাং। তত এন শুণৃসিত্যাদিগ্রকারং 
ব্রত" যন্ত তথ] ভূভোপি সন্। স্বপ্রিবানি তন স্বমংখাযু মধো যানি স্ববামন| পোষকাণি 
তেষাং কীর্ঘা কীর্ভনেন মুখ্োন কাবণেন জাতামুরাগ আবিভূতি সহাপ্রেমেত্যর্থ; | হাসা 
দীনা' কাবগানি ভক্ষিভেদানন্ত্যাদন্তান্ঠেব ক্রেয়ানি ॥ ৩৮ 

ততঃ শ্ভগনতঃ সববত্র স্কর্তে: খ' বাধুমিতি সক্কানি ভূতানি + আকাশার্ষিকং যত পশ্তাতি তবনু বাগাতিশখেন জগদ্ধন মযং লুদ্ধাঃ কামুকা কামিনীগয় সিস্ট তদ্ধবেঃ শরীর, শ্রামহুন্দৰ পীতবমনাদি বপমেব পঞ্তন্ ্ণমেৎ। তত্র সন ভক্তা। নআ্রম্মা ভবন্তীতার্থঃ। 

শ্রবণ কর। চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের শান্তর ও লোক পরম্পরা গরসিদ্ধ শঙ্গল জনক জন্ম কর্ম সকল শ্রবণ করিয়া ও তদর্থক নাম সকল কীর্তন করতঃ শিস্পৃহ ও লঙ্জা শূন্য হইয়া বিচরণ করিবেক '॥ ৩৭) 
মহারাজ! এই একার ভত্তঙ্গ বাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হঞ্লির নাম কীর্ভন করিতে করিতে প্রেম উৎপন্ন ইওয়ায় তন্নিবঙ্থন শ্লীথ হাদয় হইয়া উন্মাত্তের স্তায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্ত, কখন রোদন, কখন মাজ্োশন, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ৩৮) সার আকাশ, বানু; অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতি, পর, দিক, বক্ষ এপোবর ও.সমুছ্াদি যে কিছু পদার্থ আছে সমুদয়কে ইরির শরীর 

হু. বরন ররার যারা গা 
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কা 

হরে; শরীরং যত কিঞ্ডভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ ৩৯ ॥ 
ভক্তিঃ পরেশানুভবে বিরক্তিরন্যত্র চৈষ 
ত্রিক এক কালহ। প্রসদ্যমানস্ যথাশ্তঃ 
স্থয স্ুষ্টিঃ পুফিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসং ॥ ৪৯1 

মত্ব। গ্রণমেৎ সম্ভাবনায়াং লিও ॥ ৩৯1 
মন্বিয়মারূঢড় যোগানামপি বু জন্মভি ছুর্লভ। গতিঃ কথং নাম কীর্তন মাত্রেণৈকশ্রিশ্নের 

জন্মনি .ভবেদিত্যাশঙ্কয সনৃষ্টান্তমাহ ভক্তিরিতি। প্রপদামানন্ত হরিং গুজতঃ পুংসে৷ 
তক্তিঃ প্রেমলক্ষণা পরেশান্থতবঃ প্রেমাম্পদ ভগবজপ কুর্তি তয়! নির্ৃতন্ত। তে 

ইন্তত্র গৃহাদিষু বিরাক্কিরিচ্যেষ তিক এক কালঃ ভজন মমকাল এব স্তাৎ। বধাঙ্ঈতে। 
ভুঙ্জানন্ত তৃষ্টিঃ লুখং পু রুদর ভরণং ক্ষু্লিবৃত্তিশ্চ গ্রতি গ্রাসং স্থুঃ উপলক্ষণমেততৎ প্রতি 

সিক্থমপি বথ স্থ্য স্বদ্বৎং। এবমেটৈকম্মিন ভজনে কিঞিৎ প্রেমাদি ভ্রিকে জায়মানে 
ইন্থবৃত্তা! তজতঃ পরম ্রেমাদি জায়তে । বহুগ্রাস ভোজন ইব পরম তুষ্টাদিঃ ॥ ৪* ॥ 

স্যার 

ক্রমসন্দর্ডঃ। 

তত্র হেতুঃ অনন্তঃ ্তযস্তর রছিত ইন্যর্থঃ। য1 নিশ। সর্বাভৃতানামিত্যাদে: ॥ ৩৯ ॥ 

ননু গুর্বাং পাদামুজেপাননমিত্যাদিন। াদৃশ তৎ ষত্তিসয়ং ফলমুদ্দি্ং | এবং ব্রত 

ইত্যাদিন! তৎ প্রেম । লোকবাহ ইত্যনেন বৈরাগাঞ্চেতি ক্রমো গম্যতে। সচন৷ 

মন্তভবতি মিপং সাপেক্ষত্বাৎ। ঘযৌগপদ্েচ পরম্পরাশ্রয়ে! দোবষঃ স্কাৎ | তদেতদাশক্কা 

যৌগপদ্ামেব দৃষ্টান্তেন লাধয়তি ভক্তিরিতি | তত্র ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুধরূপত্বাৎ। পরে- 
শান্ুতব পৃষ্ট্যোরাম্ম ভরণ রূপত্বাৎ সামাং ॥ ৪*1 

জানিয়। অনন্য মনে প্রণাম করিতে থাকেন ॥ ৩৯ ॥ 

হে রাজন! যদ্দি এরূপ আশঙ্কা কর, যৌগারূঢ় ব্যক্তির বহু 

জশোও উক্ত প্ররার প্রেম লক্ষণ ভক্তির গতি লাভ হইতে পারে নাঃ ' 

কি প্রকারে হরিনাম কীর্তন মাত্রেই এক জন্মে প্রেম লীভ হইবেক, 

ইহার সমাধান বলি শ্রবণ কর, যেষন ভোজন কালে প্রতি গ্রাসে তুষ্টি 

পুষ্তি ও ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতেথাকে, তত্রপ হুরি ভঙ্গন করিতে করিতে 

প্রেম, পরমেশ্বরামুভব অর্থাৎ প্রেনাম্পদ ভগবন্রপের তি, এবং ' 

ত্নিবন্ধন সংসারের প্রতি বিরক্তি এই তিনই এক কালে সম্পন্গ হইতে 
থাকে ॥ ৪০ ॥ 1 জছ 
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ইত্যচ্যুতাজ্বিং তজতোহনুবৃত্ত্যা ভক্তিরবিরকি 
ভগগব প্রবোধঃ | ভবস্তি বৈ ভাগবতস্থয 
রাজন্ ততঃ পরাং শাস্িমুপেতি সাক্ষাৎ ॥ ৪১ ॥ 
শ্রীরাজোবাচ ॥ 
অথ ভাগবতং ব্রত যদ্ধন্থ্ো যাঁদুশে! নৃণাং । 

যথ। চরতি যন্থ তে যৈ ললিঙ্গৈ ভরগবৎ প্রিয়ঃ ॥ ৪২ 

তশ্চ তগবৎ প্রসাদেন কতার্থো ভবন্ীতাত ইনাটাভাত্ষি মিতি ॥ ৪১ ॥ 
তাগৰন্ত বস্তীত্যক্কে তন্ত লক্ষণং পৃচ্তাণেতি । বন্ধান্মে। যন্মিন্ ধর্মে পরিনিষ্ঠিতঃ 

যাদৃশঃ বৎ স্বভাবঃ। যণ। চরতি বর্ততে ব্রতেচ ধৈশ্চ লিলৈ ভরগবতঃ প্রিয়ে! ভবতি ॥ ৪২ 
কি 

ক্রমসন্দভ: | 

পরাং শাস্তিং আতান্তিকং ক্েমমিত্ার্থঃ | ৪১ ॥ 

অথেতি। অথানন্থরং ভাগবতং বত তজ্জ্ঞানার্ঘং সচ হৃণাং মধ্যে যদ্ধণ্মেণি যৎ শ্বভাব 
তং স্বভাবং কঃ 1 বখাচ সআচরতি ক্সমুতিষ্ঠন্তি তানুষ্ঠানং জ্ত। যদ্জুতে তদ্বচনঞ্চ 

ব্রতেতি মানস কারিক্ষ বাচিক লিঙ্গ পৃচ্ছ1। নন্ু পূর্বং শৃণুন্ স্দ্্রাণি- রথাঙ্গপাণে 
রিতাদি গ্রন্থেন তল্িঙ্কং প্রীকবিনৈবোক্ং সতাং তপাপি পুলস্ততদন্ববাদেন তেষু লিঙ্গেযু 

যৈলিঙ্গৈ: স তগবৎশ্রিয়ে! যাদৃশ উত্তম মধ্যম্াদি ভেদে! বিবিক্কে! তবতি তানি লিঙ্গামি 
বিবিচা ভ্রুতেভার্থঃ 1 ৪ | 

মহারাজ ! এই রূপ অনুবৃতি দ্বায়া অচ্যুত চরণারবিন্দ ভজন পরায়ণ 

তাগবত ব্যক্তির ভক্তি, সংসারে বিরক্তি ও ভগবদমুভব সম্পন্ন হইলে 
পরে সাক্ষাৎ পরম শান্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গল প্রাপ্তি হয় ॥ ৪১ ॥ 

নিষিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে ভাগবত অথাৎ 

ভগবন্ক্তের লক্ষণ বলুন এবং যে রূপ ধর্মে তাহার নিষ্ঠা, যাদৃশ স্বভাব, 
লোক সমাজে যে রূপ আচার, যে প্রকার বাক্য-এবং যে চিহ্ুু দ্বার! 
তিনি ভগবত প্রিয় হয়েন, তাহাও বলিতে আজ্ঞা! হয় ॥ ৪২ ॥ 
2 ._____; _____  & 
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॥ 
প্রীহবিরুবাচ ॥ 
“সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেস্ভগবদ্ধ।বমাত্মনঃ |. 

যদ্ধন্্ ইত্যন্তটোনতরমাহ ্রয়েণ নর্বভতেন্বিতি । আত্মন:ঃ স্বস্ত সর্ব ভূতেমু ব্রহ্ম ভাবেন 

সমঘযং যঃ পন্তেৎ। তথ! ব্রহ্গরূপে আত্মন্যিষ্ঠানে ভূষ্ঠানিচ যঃ পশ্তেৎ। যদ্দ। আনত 
তত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাকআাহি পরমো ভরররিতি তন্ত্রোক্তেঃ আত্মনে। হরেঃ সর্বভূতেষু মশকা দিঘঘপি 

নিঘস্তত্বেন বর্তগানস্ত ভগবস্তাবং নিরন্তিশয়ৈশ্বর্যামেব যঃ পশ্তেৎ, নতু ততম্ত তারতম্য* 

তথাম্মনি হরাঁবেব ভূতাঁনিচ পশ্তেৎ। কথ" ভূতে ভগবতি অপ্রচাহৈশ্বর্ধাদি রূপেণ প্রন 

জরড়মলিন ভূতাশ্রয়হেন জাড্যাদি গ্রশকা| পশ্বর্যাদি গ্রচানিং পণ্ঠেৎ।  অর্দাত্র পড়িপৃর্ণ' 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ভি তদনুভব দ্বারা গম্যেন মাননলিঙ্গেন মহাভাগবন্তং লক্ষয়তি শর্ধ ভন্েঘিতি । 

এবং ব্রহঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্যা জাতানুরাগ ইতি-শ্রীকবিবাক্যোক্ত রীতা! য শ্চিত্ৃজ্রব হান 

রোদনাদ্যম্ু ভাবকান্ুরাগ বশাৎ খং বায়ুমগ্রিমিত্যাদি তদ্বক প্রকারেণৈব চেনাচে-- 

নেষু গর্ব ভূতেযু আত্মনো ভগবদ্ভাবং আত্মাভীষ্টে। গে! ভগবদাবির্ভাব স্তমেবেত্যর্থ;। 

পৃশ্বেৎ, অনুভবতি। . অতস্তানিচ ভূতানি আত্মনি স্বচিত্রে তথ| স্ফুরতি যে। ভগবান্ 

তশ্মিন্নেব তদা শ্রিতত্বেনৈবান্থভবতি | এষ ভাগবহোনমো তাড়ি ইত্থমেব বর 
দেবীভিরুত্রং। বন লতা! স্তরব আত্মনি বিষণ, বাণ্তয়স্তয ইব পুষ্প ফলাঢা। ইত্যাদি । যব |) 

আত্মনে| যে! ভগবত ভাঁবঃ প্রেম! তমেব চেতনাচেতনেষু, ভূনেষু পশ্ততি। শেষ* পূর্ন 

বৎ। বত. এব ভক্ত রূপ তদধিষ্ঠান বুদ্ধি জাত ভক্তা| তানি নদস্করোততি থ" বায়, 

মিতযাদৌ পূর্দমিতি ভাবঃ। তখৈব চোক্তং তাভিরেব। নদ স্তদা তভপধার্ধ্য মুকুন্দ 

গীতমাবর্ত লঞ্ষিত্ মনোভব ভগ্র বেগ। ইত্যাদি শ্রীপট্রমহ্ষীভিরপি কুররি ধিলপসি 

তমিত্যাদি। অন্রন ব্রদ্ধ জ্ঞানমভিদীরতে | ভগবত হজ্ক্ষ।নস্ত তৎ ফলল্ত চ হেয় 

স্বেন জীব ভগবদ্ধিভাঙ্গাভাবেনচ ভাগবতত্ব বিরোধা২।' -অঠৈতুকা ব্যবহি-ত1 ষা ভক্কিঃ 

পুরুষোত্ধমে ইন্যাদিকাত্ান্তিক ভক্তি লঙ্গগান্সারেণ ভুয়ামুবেমন্থ বিরোধাচ্চ |. 
নিরাকারেম্বরজানং। প্রপত্ রসনয়! ধৃ্চাজিব. "পদ্য ইত্যুপসংহার গন রঙ্গণানু সারেগ ঠা 

মুত্তসত্ধ বিরোধাচ্চ। নচ নিাকারেশ্বর জ্ঞারং। প্রাণ. রসনয়! গুভাজ্বি প-ইতুপ- 
সি চা 

“হবি কহিলেন হেরাজন্! যিনি আপনার ভগবস্ভাব সর্ব ভূতে 
অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রন্ধ রূপ অধিষ্ঠানে সর্ব, 
্ ূ নি ___ যু 



১৯ ২] ভ্ীমইগবতম্। ৩৫ 
2১2 ৫০৩৯০০০-১৬০৬০৪০১০৬৯৯০০০২০০৪৪:২2 লিলি 

ভূতানি ভগবত্যাত্বন্যেষ ভাগবতোতমঃ ॥ ৪৩ ॥ 

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দিযুৎস্ বা । 

প্রেম মৈত্রী কপোপেক্ষ। যঃ করোতি সমধ্যমহ ॥ 881 

অঙ্তীয়ামেব হরয়ে পুজ।ং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 
শপ ১৩ পপি পপ 

ভগবত্বত্বং পশ্তনূ ভাগবভোত্বম ইতার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ 

প্রেমচ মৈত্রীচ কাচ উপেক্ষাচ চা ঈশ্বরাদিযু চতুর্যঘঃ করোতি স মধ্যম ভাগবত, 

এবভূতন্ব ভেদদর্শনাৎ ॥ 8৪ ॥ 

অর্চায়াং '্রতিম!রাং পুজামীহতে করোতি গ্রারৃতঃ শরক্ি রাস অধুনেৰ প্রারনধ 
সপ সপ শপ স্ব ৯ পর পা লব লে স্পা শা 

পাপ সপ পপি আপ পা আজ আসত 

ক্রমসনর্ভঃ | 

মংহার গক লক্ষণ পরম কাষ্ঠ। শিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ং'॥ ৪৩ ॥ ঢু 

অথ মানস লিঙ্গ বিশেষেণৈব মধাম ভাগবতং লক্ষয়তি। ঈশ্বর ইতি পরমেশরে 
প্রেম করোতি তন্মিন্ ভক্তি যুক্তে। ভরভীত্যর্ঘঃ। তথা তদধীনেষু ভকেুচ মৈত্রী বন্ধু] 

ভাবং। .বালিশেযু তদ্ভক্তিমজানৎস্থ উদ্ানীনেষু, ক্রপাং যথোক্তং শীগ্রহলার্জেন। শোচে | 

ততো! বিম্খ চেহস ইন্িয়ার্থ মার! ভুণায় ভরমুদ্ধহতো, বিমূড়ানিতি । 'আত্মনে। 'ছিষৎস্থ 

উপেক্ষাং তদীয় দেষেণ চিপ্তাক্ষোছেনৌদাসীন্ভমিহযর্৫ঃ । €তঘপি বালিশত্বেন কূপাংশ, 

| স্ভীবাৎ । যথৈব ভ্রীগ্রহলাদো হিরণ্যকশিপৌ । ভগবছ্ো ভাগবতস্ত বা দিষৎনথ তু 

সত্যপি চিত্ক্ষোন্ে তত্রানভিনিবেশমিত্তার্থঃ। : অন্ত বালিশেষু র্ুপয়া এব স্বরণং। 

দ্বিষৎহৃপেক্ষায়া এব। নতু প্রাপ্তৎ সর্বত্র তন্ত -তৎ গগ্রয্প। ব| ম্ুরণক ততে। মপা- 
মত্ত ॥ ৪9 ॥ 

অথ ভভগবদ্ধন্াচরণ বূপেণ কায়িকেঈ কিঞ্িন্মানসেনচ লিঙ্গেণখ কনিষ্ঠ: লক্ষয়তি। 
অর্চায়াং গ্রতিমায়ামেব ন তত্তক্কেযু । অন্ঠেযুচ সুতরাং স। ভগবৎ প্রেসাভ্ঞাবাৎ 

তক্তমাহাত্থ্- ্রান! ভাঁবাৎ.! সর্ববাদর লক্ষণ ভক্ক 'ুণানুদয়াচ্চা সঞ্রাকনতঃ গরৃতি 

বরে দৈখেন তিনিই ভগবস্তক্ের মধ্যে উত্তম ॥ ৪৩। 
যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে অর্থাণ্ধ বিষুঃ ভক্ত জনে মিত্রতী: অজ্ঞ 

লৌকের প্রতি-কপা, এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ হরি বিমুখের প্রতি উপেক্ষ। 
করেন, ভেদ দর্শন নিমিত্ত তিনি মধ্যম ॥18৪ ॥ ৃ 
রঃ যিনি শরন্ধ! পূর্বক প্রতিমাতে হরির পুক্কাঁকরেন কিন্ত রিড 



প্ীম্তাগবতণৃ । [১১২ ৫. ৩ 

ন তস্তক্তেযু চানোষু সভজঃ প্রাকতঃ স্বৃতঃ ॥ 8৫ 

 শুঁহীত্বাপীক্্রিয়ৈররধান্ যো ন েষ্টি ন হষ্যতি। 
বিষ্ঠোর্ময়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৬ 8 

দেহেজ্ছ্রিয় প্রাণ মনোধিয়াং যে জন্মাপ্যয় 

কষষ্তয়তর্ষ কচহৈঃ | সংসারধর্ণ্োরবিমুহ্থ 

ভক্তিঃ শনৈরুত্তম! ভবিষাতীতার্থঃ | ৪৫ ॥ 

পুনরষ্তিঃ গ্লোটিরভাহিিদ্থাৎ উত্তম ভাগবতন্তৈব লক্ষণান]াহ গৃহীত্বাপীতি। 

শ্ীবান্থদেবাবিই চিত্তে ন গৃহাতি তাবদিজরিট়ৈ রর্থন্ গৃহীত্বাছপীত)পি শব্দার্থ । ইদং 

বিশ্ব ॥8৬। 

কিঞ্চ দেহাদীনাং সংসার ধর্দৈ অরন্মাপায়াদিভি ধোহরেঃ শ্বহ! অবিমুহমানঃ তত্র দেহন্ত 

ক্রমসনর্ভঃ। 

প্রারস্তঃ 'অধুনৈষ প্রারধ ভক্কিরিত্যর্থঃ। উয়ঞ্চ শ্রদ্ধ। মশাস্তার্থাবধারণ জাত1। যন্তাত্ম 

বুদ্ধিঃ কুণপ ইতাদি শাস্্রাঙ্তানাৎ। তক্মাল্লোক পরং পরা প্রাপ্বৈবেতি পূর্বাবৎ । অভ 
শ্চাজাত প্রেম! শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধ! যুক্ত: সাধকস্ত মুখা কনিষ্ঠে। জ্ঞেয়ঃ | : 

পূর্বোক্ত প্রকারেণ মায়্াং বছিরঙ্গ শত্তি বিলাণত্বাদ্বেয়মিত্যর্থঃ। আপি কায়িক 

মানসয়োঃ সার, ॥ 8৫ ॥ 

অণ কেবল মানম লিক্বেনাহ যাবৎ প্রকরণং। যে] হরে শ্বৃতযা দেহ।দীনাং সংসার 

ধর্পটৈ অাপারাদিভি বিনুহমানো ন ভবতি স ভাগবত গ্রধানঃ। উক্তঞ্চ গীতান্গু। যেষাং 

ব। অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশঃ ভক্তির 
উত্তমাধিকারী হইবেন ॥ ৪৫ ॥ 

_ পুনর্বার আট শ্লোকে উত্তম ভগবন্তরক্তের লক্ষণ বলিতেছেন যথ।। 

মহারাজ ! বাস্থদেৰে আবি চিত্ত পুরুষ ইন্্রিয় দ্বারা অর্থ (রূপ 
রসাদি) গ্রঙ্গ করেন না, কিন্ত তাহার মধ্যে যিনি ইন্দ্রিয় দ্বার] অর্থ 
গ্রহণ করিয়াও এই বিশ্বকে বিষুমায়া রূপে দর্শন করতঃ হর্ষ বা ছেষ 

| না করেন তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৪৬7 

যিনি হরিত্মতি বশতঃ দেহের জন্ম মরণ, প্রাণের রা মনের 

জের রিনার কির রী রীনািরিরিনডী। 
নি 
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মানঃ শ্বৃতা। হরের্ভাগবতঃ, প্রধানঃ ॥ ৪৭ ॥ 
_ মকাম কর্ন বীজানাং যন্তঃচেতসি সম্ভবঃ। 

বাস্ছদেবৈক নিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোতমঃ ॥ ৪৮ ॥ 
নযশ্ত জন্ম কর্্মাভাাং নবর্ণাশ্রম জাতিভিঃ। 

জন্মাপায়ো। প্রাণ ক্ষুৎ মনসে| তয়ং। বুদ্ধেত্ত্য তৃকা ইল্লি্লাণাং কচ, শ্রমঃ ॥ ৪৭ ॥ 
কাম|শ্চ কর্্মাণিচ বীজানি চ বাসনাস্তেষাং । বানুদেব একো নিলর আশ্রয়ে। বন্ধ সঃ। 

এতেন গৃহীত্বাপীভা।দি গ্লোক ত্রয়েণ দ্বেষ হর্ম মোহ কামাদি রহিত্ত শ্চরতী'ান্তোত্বর 

মুকং ] 8৮৭ ” 

বৈর্লিঙ্গৈ ভগবত প্রিয় নাবিক নযস্তেতি । জন্ম সং কুলং কর্ণ তপ আছি 

জায়; অনুলোমজাঃ মূষ্ধা ভিষিক্তান্ব্াদয়ঃ | অন্মিন দেহেহহঙ্কার রহিতৈঃ সৎ কুল 

ক্রমমনর্ভঃ। 
ত্বস্তগতং পাপং জনামাং পুণ্য কর্মণাং। তে দ্বন্থ মোহ নিশ্থু-ক্ে! তজন্তে মাংদৃঢ ব্রচ্তা |, 
ইতি ॥ ৪৬ ৪৭॥ ৪৮ 

এভাভি ধন্ত অন্মিন দেহে অহং ভাবে! ন সঙ্জগতে। কিন্তু ভগবৎ সেবৌপতিকে 
মাধ্যে দেহে এব সঙ্জন্ব ইতার্থ। স হরে; প্রিয়ে। ভাগবতোত্বদ ইতি পুর্বেরগৈবান্বয়ঃ 
পিক 

ভয়, বুদ্ধির ভৃষ্! এবং ইন্ড্রিয়ের পরিশ্রম রূপ সংসার ধর্ম ছারা! বিমুগ্ধ 

ন। হুন্, তিনিই ভাগবত প্রধান ॥ ৪৭ ॥ 

অপর যাহার চিত্ত মধ্যে কাম কর্ম বাসনীর উৎপত্তি নহয় এবং 

বাস্থদেবই যণহার আশ্রয়, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ 
তাৎপর্যয। গৃহ্থীত্বাগীজ্জিয়ৈরর্থান্ ইত্যাদি তিন শ্লোকে ভাগবত 

ব্যক্তি দ্বেষ হর মোহ এবং কামাদি রহিত হয়েন, ভগবন্তক্ত কিরূপ 
আচরণ করেন পূর্বেক্ত প্রশ্নের এই উত্তর প্রদত্ত হইল ॥ ৪৮॥ 

দ্বিতীয় প্রশ্ন,। কোন চিহু দ্বারা ভগবদ্তত্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া 
যায় তাহার উত্তর। মহারাজ | যে ব্যক্তির এই পাঞ্চতৌতিক দেহে 

জন্ম কর্ম বা বর্ণাশ্রম ও জাতি দ্বারা অহং ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই 



+ 
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সজ্জতেংশ্মিক্সহং ভাবে! দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ৪ ৪৯। 
ন যস্য শ্বঃ পর ইতি বিতেঘাত্মনি ব ভিদা। 

সর্দভূত সমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোভ্মঃ ॥:৫০ ॥ 
ত্রিভুবন বিভব হেতবেহপ্যকুণ্ঠ স্বৃতিরজিতাত্ব 

স্ুরাদিভিববিষগযাৎ । ন চলতি ভগবৎ পদার 
৮০ পপ. 

ঝ্মাদি লিনৈহরেঃ শ্রিয়ো ভবতীভার্ধঃ ॥ ৪৯ ॥ 

- বিসত্বেষু্বীয়ং পরকীয়মিতি ॥ ৫০0. 

কিঞ্চ ব্রিভুবন বিভব হেতবেইপি ত্রৈলোকা রাজ্যার্থমপি লবাধ্ধী নিমিষার্দমপি ভগবৎ 

পদারবিন্দ ভজন থে! ন চলতি স বৈষ্কধাগ্রাঃ| নগ্জু'লঘার্ধ নিমিধার্ধ মাত্র ভজনে। 

পরমে চেত্তাৰল্লাভো। ভবেৎ তৎ কুক্তো ন চলেৎ শ্তারাহ অকুঠ স্্বঠিঃ ভগবৎ পদত্োহস্তৎ 

সরং নান্তীত্যেবং ্ূপ। অকুঠ। অনগগন্ত। স্বতি ধরন্ত সঃ ভগষৎ পদারবিন্দাৎ অন্যং সারং 

| নান্তীতি কৃহঃ অত আহ্ অজিত হরাবেবীত্মা ধেষা* তথ! ভূটতঃ স্থরাদিভিরপি দুল্পভাৎ। 

ক্রমমন্দঃ | 

গ্রকরণার্থভ্বাৎ। হুরেঃ প্রির ইতি হি ভাগবন'মাব্র বাচি ভাগবন্তত্বাদেৰ ॥ ৪৯ ॥ 
তথা বিতেষু মমতাম্পদ মাত্রেযু। অত্র বিজ্ববদাঘ্নিচ ম্বপক্ষ, পাত মাত্রং নিষিধাক্তে |. 

এ ব্যক্িতেদ? ॥ ৫০ ॥ 

কিঞ্চ ব্রিড়ুবনেতি | অ্রিভুবন বিভবায় কিছু তদ্ধেতবে উত্ার্থঃ। সর্ধোপি স্বস্থে। 
বিভাষয়ৈক ন্তবত্তীন্চি স্তায়াদেক বচনং। কথং রিচারাৎ কিস্বাবেশাছেবেত্যাহ অকু$! 
সঙ্কোচ মাত্র রহিস্া শ্বতি ধন্ত স:। 'চ্চ তন্ত যুক্তমেবেত্যাহ অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং 

হরির প্রিয় ॥ ৪৯ ॥ | | 
ধলেতে ফাহার স্বকীয় বা পরকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই; সকল 

অ'ত্সীতে যিনি ভেদ বুদ্ধি না করেন, অথচ কল: ভূতকেই সমান 
দেখেন এবং শান্ত চিত্ত হয়েন, তিনিই ভাগবভোভম ॥ ৫৯ ॥ 

| ঈত্রধলাক্য বাঁজ্য লাভ উপস্থিত হইলেও . ইক্দরাদি দেবগণের 
জব্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লব নিশির্ষাঞ্ধী কালের নিমিতও 
যিনি রিচল্লিড 'হয়েন ন1১ ভাগবচ্চরণারবিন্দকেই. সার ব্জিয়।;-চৃ 
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বিন্দারব নিমিষার্দমপি স বৈষ্জবাগ্র্যঃ॥ ৫১ ॥ 
ভগবত উরুবিক্রমাজ্যি শাখা! নখমণি চক্তি 
কয়! নিরস্ততাপে । হৃদি কথমুপমীদতাং 

পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেহর্ক তাপঃ ॥ ৫২॥ 
বিত্বজতি হৃদয়ং ন যস্ত সাক্ষাদ্বরিরবশাদ 

ভিহিতোহপ্যঘৌঘনাঁশঃ। প্রণয় রসনয়াধু 

কিন্ত কেবলং বিমৃগ্যাৎ তদপেক্ষয়। সর্বন্ত তুচ্ছত্বং শ্ররন্ যে! ন চলতীত্যর্থঃ ॥ ৫১॥ 
অপিচ বিষয়াভিসন্ধিন! চলনং কামেনাতি সম্ভাপে সতি ভবেং। সতু ভগবৎ €সর! 

নির্বৃতেন সম্তবস্তীত্যাহ ভগবত ইতি । উক্ু বিষ্মৌচ তাবজ্বীচ তয়োঃ শাখ! অঙ্গুলয়স্তান 
নখানি তান্তেব মণয় শ্ডেষাং চক্দ্রিক। শীতল! দীপ্তি স্তয়া নিরম্তাঃ কামাদি তাপ! বন্মিন্ 
তম্মিন্ উপসীদতাং ভজত্বাং হৃদি কথং পুনঃ সতাপঃ গ্রাভবতি। চন্দ্রে উদ্দিতে সন্ভি অর্কন্ত 
তাপ ইব। ন যন্ত শ্বঃপর ইত্যাদিনা শ্লোকব্রয়েণ যাদৃশ ইত্যন্তোত্তরমুক্তং বেদিতবাং যদ্ক্রুত 
ইত্যন্তচ হরিনামানীতি জ্ঞাতব্যং ॥ ৫২ ॥ 

উক্ত সমস্ত লক্ষণ সারমাহ্ বিস্বজতীতি ৷ হরিরেব শ্বয়ং সাক্ষাদবন্ত হৃদয়ং ন বিশ্জতি 

ন মুগ্চতি। কথংভূতঃ অবশেনাগ্যভিহিত মাত্রোথপি । অধৌঘং নাশরতি যঃ সঃ। 
সস পপ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

তৈ ব্র্ধ প্রভৃতিভিঃ শ্ুরাদিভিরপি বিষৃগ্যাৎ হুল্লভাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ 

তদ্দেব দৃষ্টান্তমুপপাদয়তি ভগবত ইতি। চজ্রিক। তাপহারিণী দিপ্তিঃ1 ৫২ 
অত্র হিঃ স্বয়ং ম বিস্থজতি। হেন থৃতাজ্যি, পক্সশ্েতি পরস্পর পরমাপক্তি 

দর্শিতা। সর্ব্ব এতৎ প্রেম ক্ষষ্ঠি পক্ষেতু তাদৃশ গুণে তত্র ভগবতি কোন রজ্যেনিতি 

নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ঃব শ্রেষ্ঠ ॥ ৫১ ॥ 
অপিচ বিষয়াভিসন্ধি কাঁমন! দ্বার! চিন্ত সম্তাপিত হয় সত্য, কিন্ত 

ভগবৎ সেবা পরায়ণ ব্যক্তিদিগের চিত্ত এ কূপসন্তপ্ত হয় না, যেমন 
চন্দ্র উদ্দিত হইলে আর সূর্যের উত্তাপ থাকিতে পারে নাঁ,  তন্রপ 
ভগবান্ ভ্রিবিক্রমের পদাঙ্কলি নখ চক্ক্রিকা দ্বারা উপাসকের 'হদগতাপ 

 নিবারিত হইলে, সে আর কিরূপে উদ্দিত. হইবে ॥ ৫২ ॥ ] 
] ধারী 

মহারাজ! পূর্ববোক্ত সমুদায় লক্ষণের সার এই যে»ধাহার নাম: 



ভ্রীমস্ভাগবতমূ । [ ১১স্ক ২অ 

তাঙ্ি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্ত ॥ ৫৩1 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাঁণে পারমহৎন্তাং সংহিতায়াৎ বৈয়ানিক্যাং 

একাদশস্কন্ধে বহুদেব নারদ সম্বাদে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে দ্বিতীয়োহ- 
ধ্যায়ঃ ॥%॥২।%॥ 

শ্ররাঁজোবাচ 1. 

পরস্থ বিষ্টোরীশম্ত মায়িনামপি মোহিনীং | 

তৎ কিং নবিশ্যততি যতঃ গ্রণয় র়লনয়| ধ্ং জৃদয়ে বন্ধমত্বি, পদ্মং যস্ত সঃ ভাগবত গ্রধান 

উক্তো৷ ভবতি ॥ ৫৩॥ 

1%॥ ইতি একাদশে দ্বিতীয়ঃ 1 *] 

মায়া তত্তরণ ব্রহ্ষ কর্ম প্রশ্ন চতুষ্টয়ে। তৃতীয়ে তৃত্তরং দ্ধ মার্ষনৈ ফু্নিভিঃ পৃথক্ 1০ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

তদভিপ্রায় ইতি তাবঃ। অন্র বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং ভক্তি সন্দর্ভোহন্বেষণীয়ং ॥ ৫৩ ॥ 

* 1 ইতোকাদশ ক্রমসন্দর্ডে দ্বিতীয় ॥%॥ 

হরি কথামতমিতি তৎ শ্বভাবত্বান্মায়। বর্ণনেপি তৎ প্রধানমেব তব বচো! তবেদিতি 

ভাবঃ॥ ১। ২। 

অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদয় পাঁপ বিন হয়, মেই হরি স্বয়ং 
যাহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন প্রেম রজ্জু দ্বারা বদ্ব-পাদ হইয়া 
হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনি সমুদ্বায় ভাঁগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া 
অভিহিত হয়েন ॥ ৫৩। 

॥ক% | ইতি একাদশে দ্বিতীয় ॥%॥ 

তৃতীয় অধ্যায়ে মায়া, মায়া হইতে উত্তরণ, ব্রহ্ম, এবং কর্ম, 

নিমিরাজের এই চারি প্রশ্নে প্রত্যেক যোগেন্দ্র কতৃক এক একটী 
প্রশ্নের উত্তর দান ॥ ০ ॥ 

রাজ কহিলেন, হে ধধিগণ | পরম পুরুষ বিষ্ণুর যে মাঁয়! মায়াবি- । 

 দিগকেও মোহিত কৃরে তাহার স্বরূপ জানিতে অভিলাষ করি, 
৬, ৮৫ 



১১ক্ক ৩অ ] ক্রীমন্তাগবতম্। 

মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো৷ ভগবন্তো! ক্বন্ত নঃ ॥ ১৪ 

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুম্সদ্বচো৷ হরিকথাম্বৃতং । 
ংসারতাপনিস্তপ্তে মর্ত্যন্ততাপভেষজং ॥ ২॥ 

উীঅন্তরীক্ষ উবাচ ॥ 
এভিভূ্তানি ভূতাত্বা মহাভূতৈ মহাডূজ। 

এপস 

বিষে মায়ামিদং গশ্থান্িত্যু ক্তং অতে। মায়াং পৃচ্ছতি পরন্তেতি | হে ভগবস্তঃ ॥১॥ 

ননুক্ত লক্ষণে। ভাগবতে। তৃত্বা কতার্ঘ। স্তাৎ কিং বহু গ্রপ্নৈরত আহ নানু তৃপ্য ইতি। 
সংসার তাপৈ নিতিরাং তপ্তো হহং। তন্ত তাপস্ত ভেষজং যুদ্মদ্ষচে! জুষমাণে! নাস্থ 
তৃগ্যামি ॥ € ॥ র 

মায়ায়াঃ স্বরূপতো| নিরূপণাসম্ভবাৎ স্ৃষ্ট্যাদি কার্যযদ্বারেণ নিরূপর়িতুমাহ এভিরিতি 
চতুর্দঘশভিঃ | আদ্যঃ পুরুষ: যয়! শক্ত্য। ভূতানামাত্মা কারণ ভূতঃ এভিঃ স্বস্থষ্টে মহ 

ভূতৈঃ উচ্চাবচানি সদর্জ এয মায়! ভগবত ইতি চরম শ্লোক পাদন্ত প্রতি শ্লোকমনুষঙ্গঃ | 
কিমর্থং সসর্জ স্বমাত্রাত্ম প্রশিদ্ধয়ে শ্বং মিমীতে প্রমীয়নে যউপাস্তে সসমাত! তন্তাত্মনে! 
জীবন্ত গ্রকষ্টায়ৈ পিদ্ধয়ে | যদ্ধ। স্বাংশভূতানাং জীবানাং মা। গ্রসিদ্ধয়ে মোক্ষায় 
পপি সিসি সক ও এ+ 

ন 

ক্রমবন্দর্ভঃ | 

ভত্র এষ! মায়। ভগবত ইতুযুত্তরয়িষ্যমাণন্য সোপানমাহু এভিরিত্যাদি । ঠ*এভিমহ 
দার্দিতিঃ ক্রমেণ হাঙ্টো। স্বমাত্রে তশ্ত টীকারাং ভক্তার্থ এব স্থষ্টো মুখাঃ গ্রযত্ব ইতি 

ষি 

আপনারা তাহা আজ্ঞা ককন ॥ ১॥ 

যদি বলেন, পুর্ববক্ত লক্ষণাক্রাস্ত ভাগবত হইয়া কৃতার্থ হইবা, 
' বনু প্রশ্নের প্রয়োজন কি? তাহার কারণ এই, আমি মর্ত্য, হৃতরাং 

সার তাঁপে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছি, দেই তাপের মহৌষধ শ্বরূপ 
হরি কথাম্ৃতবর্ষি আপনাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি 
না॥ ২॥ | | রা 

অন্তরীক্ষ কহিলেন, হে রাজন ! মায়ার .ম্বরূপ ন্রিপণ.কর! 
অসম্ভব, অতএব স্যগ্্যার্দি কার্ধয দ্বারা নিরূপণ করি শ্রবণ কর, ভূত 
সকলের কারণ স্বরূপ আদ্য পুরুষ শ্বীয় অংশভৃত জীব. সকলের বিষয় 
৩ ' ্ ৬ 



বব 

ূ ] চু শ্রীমন্তাগবতমৃ। [ ১১দ্ক ৩অ 

লমর্জোচ্চাবচানাদ্যঃ স্বমাত্রাত্ম গ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩0 
এবং হ্যত্টানি ভূতানি প্রবিষঃ পঞ্চধাতুভিঃ | 
একধা দশধাত্বানং বিভজন্ জুষতে গুণান্॥ ৪ ॥ 
গুণৈগুণান্ স তুর্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রতূঃ । 

চেস্তার্থঃ। তহুক্তং বেদস্ততো। | বুদ্ধীন্ভ্রিয় মনঃ গ্রাণান্ অনানামস্থজৎ প্রতুঃ। মাত্রা- 
ধর ভবার্থঞ আত্মনে কল্পনায় চেতি ॥ ৩॥ 

এবং জীবোপকরণার্থং পঞ্চ ধাতুতি মহাভূৃতৈঃ স্ৃষ্ট্যান্ন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্ট: একধা 
মনম| দশধ! বাহেন্ত্রিয় রূপেণাত্মানং বিভজন্ গুণাং স্তত্তদ্বিষয়ান্ জুষতে জোষয়তীত্যর্থঃ। 

বন্ধ! তমাত্মানং প্রতি গুগানূ বিভজন্ জুষতে প্রতীয়ত ইতার্থঃ ॥ ৪ ॥ 
সচ জীব আত্মন। অন্তর্যামিন1 প্রদ্যোতিতৈ গুণৈ রিজ্রিয়ৈ গুণান্ বিষয়ান্ ভুঞানঃ 

ক্রমমন্দর্ভঃ। 
গ্রথমার্থে দর্শিতং। এতদেবচ বাস্তবং। প্রযত্বান্তরপ্তানুসঙ্গিকত্াৎ ॥৩॥ 

অতএব জুষতে গুণানিতি। গুণ দোষ ঢূশি দোষে! গুণ সু, ভয় বর্জিতঃ। নময্যে 
কান্ত ভক্তানাং গুণ দোযোত্তবাগুণ! ইত্যাদি স্যায়েন তাদৃশ ভক্তানাং শ্বপ্রেম তদ্বিলাস 

রূপাণ্যেব প্রীতা। সেবত ইত্যণ্থঃ | ৪॥ 
সতু জীবঃ প্রভূঃ গ্রভূংশত্াদ্যৎকিকিচ্জ্ঞানাদি শক্তি যুক্তোপীত্যর্থঃ । তত্র কারণন্ত 
ং ঘিভীয়াভি নিবেশত ইত্যাদাবেৰ দর্শিতং | যদ্ব। সআদ্যঃ পুক্ষষঃ আত্মন| গ্রকাশিতৈ 

গগৈ; কাক্ষণ্যাদিভি রুদিতান্ ভক্তি প্রেম তদ্বিলাসান্ ভূগ্তান আম্বাদয়ন্ ইদং স্থষ্টং ভক্ত 

ভোগ ও যুক্তির নিমিত্ত যে শক্তি দারা মহাঁভূত সহকারে উচ্চ নীচ 
ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই ভগবানের মায়া ॥ ৩॥ 

এই প্রকারে পঞ্চ মহাভূত দ্ার1 স্থল ভূত সকল স্যষ্টি করিয়া 
অন্তর্যামি রূপে তত্মধ্যে প্রবেশ পূর্বক এক মনো রূপে ও দশ ইন্ডরিয় 
রূপে আত্মাকে বিভাগ করত গুণ অর্থাৎ ইক্জ্রিয় বিষয় সকল জীবুকে 

1 ভোগ করাইতেছেন॥ ৪1 
সেই জীব অন্তর্ধামি প্রভূ কর্তৃক প্রকাশিত ইন্টিয় দ্বারা বিষয় 

সকল ভোগ করত এই স্থষ্ট পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আত্ম! রূপে মানিয়া 

 িি 8 



১১স্ক৩অ] স্ীমন্ভাগবতমূ। ৪৩' 

মন্যমান ইদং স্থউমাত্ীনমিহ সঙ্জতে ॥ ৫ ॥ 
কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্ববন্ সনিমিত্বানি দেহতৃৎ । 

তত্তৎ কম্মফলং গৃহুন্ ভ্রমনীহ স্থখেতরং ॥ ৬॥ 
ইং কর্শগতি গচ্ছন্ বহ্বভদ্রুবহা! পুমান্। 

আহত সংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেহবশঃ ॥ ৭8 
ধাতৃপপ্নব আসনে ব্যক্তং ভব্য গুণাত্মকং। 

অনাদি নিধনঃ কালোহ্বক্তায়াপকর্ষতি ॥ ৮ ॥ 

ইং স্থষ্টং শরীরং আত্মানাং মন্ধমান ইহ শরীরাদৌ সঙ্জভে ॥ ৫ 1 

অতএব মংমরতীত্যাহ কর্মানীতি। কর্ভিঃ কর্দেন্ত্িয়ৈঃ সনিমিন্বানি সবাস্নানি 
কর্মাণি কুর্বন্ সুখেতরং ছুঃখাত্মকং কর্ম ফলং ॥৬॥, 

ৰহ্নি অভদ্রাণি বহত্তি ইতি তথ! তাঃ। সর্গ গ্রলয়ৌ উৎপত্তি মরশে ॥ ৭ ॥ 
এবং মায়ামরীং স্যগ্িমুক্। প্রলয়ং দর্শয়িতুমারভতে | ধাতৃনাং মহাতৃতানাং উপপ্লবে 

নাশহেতাবাসন্নে ৰ্যক্ত* কার্যযং। দ্রব্ং স্থুলং গুণঃ হৃঙ্মং তদাত্মকং। অব্যক্তায় অব্যক্তং 
গ্রতি নেতুমাকর্ষতি ॥৮॥ 

ক্রেমমন্দর্ভঃ | 

শরীরং আত্মানমাত্মদেহমেব মন্তমান ইহ ভক্ত শরীরে সজ্জতে । সাধবে! সদয়ং সহ 
মিত্যাদেঃ ॥ ৫॥ 

সাধারণ জীবানাং গতিমাহ কম্মানীতি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥৮॥৯॥১০ ॥ 

তাহাতেই আসক্ত হইতেছে ॥ ৫॥ 

সেই দেহী জীব কর্ঘেক্িয় দ্বারা বাসন! সহিত কণ্ম সকল সম্পন্ন 
করত ছুঃখাতুক সেই সকল কর্ম ফল ভোগ করিয়া এই সংসীর পথে 
ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৬ ॥ 

এই রূপে জীব বনু অমঙ্গলবাহি কর্ন গতিতে ভ্রমণ করতঃ প্রলয় 
পর্য্স্ত অবসন্ন হইয়! জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ 
 মহাড়ূত সকলের নাশ হেতু প্রলয় উপস্থিত হইলে আদ্যন্ত রহিত 

কাল স্ুল সুঙ্গন কাল সকলকে অব্যক্তে অর্থাৎ কারণের প্রতি আনয়ন 
মিটি নিমিত আকর্ষণ করেন ॥ ৮॥ 
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শতবর্ষাহ্নাুষ্টি 9ভরবিষ্যত্যুন্বণা ভূবি | 
তৎকালোপচিতোফ্ার্কো লোকাত্স্ত্রীন প্রতপিষ্যতি ॥ ৯॥ 

পাতালতলমারভ্য সন্কর্ষণমুখানলঃ | 

দহন,দ্ধশিখে! বিষ্ব্ধ্দতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০। 

সন্বর্তকে। মেঘগণে। বর্ষতিস্ম শতং সমাঃ। 

ধারাভিহ'ন্তিহস্তাভিলাঁয়তে সলিলে বিরাট. ॥ ১১ ॥ 
ততো] বিরাজমুৎস্থজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ। 

পপ পাস 

নাশ হেতৃনাহ শতবর্ষেতি । তন্মিন কালে উপচিত শ্চাসৌ উষ্ণ্চাসা বর্কশ্চেতি । 

যদ্ব! তেন কালেনোপচিতমুষ্ত্বং যন্ত সঃ ॥ ৯॥ 

উদ্ধ'শিখঃ উচ্চ জালঃ বিষ্বক্ পরিতঃ 1 ১* ॥ 

মন্বর্তকঃ গ্রলয়কর্ত! ধারাভি তু বিন্দৃভিঃ হস্তিহস্তাতিস্তৎ প্রমাণান্িঃ ॥ ১১ ॥ 

তত উপাধিলয়াৎ বৈরাজঃ পুকষে। হব্যকং কাবণং প্রবিশতি। নন ব্রঙ্মণা সহ তে 

সর্ষে সংগ্রাপ্ডে গ্রতিসঞ্চরে । পরস্তান্তে কৃতাম্রানঃ গ্রবিশস্তি হরে; পদমিতি স্থৃতেঃ। 

যাদবধিকারমবস্থিতি রাধিকারিকাণামিতি স্তায়াচ্চ বৈরাজ শব্দভিধেয়ন্থ ব্রহ্গণঃ পরম 

ভাগবতত্বাৎ মোক্ষ এব সঙ্গচ্ছতে নান্তেষামিব কারশমাত্র প্রবেশ: সত্যং অশ্বমেধাদিন। 
ররর ওসমান ৯টি 

ক্তমসন্দভঃ । 

সন্বর্তকঃ তদগ্নি ধৃমাভ্যাং হৃর্ধযাকষ্ট রসেন জাতঃ ॥ ১১ 

সত ইতি পূর্বন্ত সনষ্টি জীবানামপি বৈরাজ এব বলরে! জ্ঞেয়ঃ। বৈরাজে! হত্র 

সেই প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে শত বর্ষ অনাৰৃষ্টি হইবে এবং 
তৎ কালে সূর্য অত্যন্ত উষ্ণ হইয়| ব্রিলোকী উত্তপ্ত করিবেন ॥ ৯॥ 

এবং সন্কর্ষণ মুখ হইতে অনল উত্থিত হইয়। বাধু সহকারে বর্ধিত 

হওত উর্ধ শিখায় পাতাল তল অবধি সমুদয় বিশ্ব দগ্ধকরত সর্বত্র ব্যাপ্ত 

হইবে ॥ ১০ ॥ 
' লন্বর্তক নামে মেঘগণ হস্তি শৃড সদৃশ ধারা সহকারে শত বর্ষ বর্ষণ 

করিবে এবং সেই জলে বিরাট অর্থাৎ বিশ্ব বিলীন হইবে ॥ ১১। 
হেনৃপ! তখন বৈরাজ পুরুষ শ্বীয় উপাধি বিরাটকে পরিত্যাগ 
২ | দি: 
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অব্যক্তং বিশে সুক্ষাং নিরন্ধনমিবাঁনলঃ ॥ ১২॥ 
বায়ুনা! হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কপ্পতে। 

সলিলং তদ্ধতরনং জোতিক্টীয়োপকপ্পচে ॥ ১৩ ॥ 

হৃতরূপন্ত্র তমস! বায়ৌ জ্যোতিঃ গ্রলীয়তে । 
হৃতস্পর্শে৷ হবকাঁশেন বায়ুনভনি লীয়তে ॥ ১৪ ॥ 

সত্যলোকং গঠানামপ্যতক্তানামাবৃত্তি শ্রবণাদভক্তত্বে ব্রহ্গণোষ্পি গ্রকতো লরঃ পুন 

রুৎপত্তি শ্চেতি মোক্ষ দৌর্লভা হৃচনায়ৈব মুক্তমিহাবিরোধঃ। যদ্বা কেনাপি প্রকারেণ 
ব্যজ্যত ই্যব্ক্তং ব্রদ্মেব তত গ্রবেশেনচ মোক্ষ এবোক্ত উনি দ্ষ্টব্যং | ১২1 

এবং বিরাজ লন্ন মুক্তা হৎ কারণানাঞ্চ মহদাদি পৃথিবান্থানাৎ প্রাতিলোমোন লয়মাহ 

বায়নেতি। বায়ে! হিঁগন্বরসহারিত্বং 'গ্রমিদ্ধং। মংবর্ণকেন বায়ুন! হৃহগন্ধা অতএব 

গন্ধন্ত ব্যাবর্তকন্ত গতত্বাৎ সলিলঙ্বাপ় কল্পতে মলিলে লীয়নে ইন্যর্থ:। তদ্ধৃত রলং তেন 
বায়ুনৈব হৃতে| রসে! যন্ত তত ॥ ১৩। 

তমসশ্চ রূপতিরঙ্কারিত্বং গ্রমিদ্ধং। সংবর্ধকেন তমস1। অবকাশেন স্বাবকাশেন 

আকাশেন ন্বকারণেন ॥ ১৪1 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

সমষ্টি জীবঃ ॥ ১২) ; 
বাযুন! তদ্বহি রাঁৰরণ রূপেণ জন্য গন্ধেতি কাঠিন্বস্ত তু স্পর্শ বিশেষ রূপন্থাদাযু গুণত্বেন 

সচ তত্রৈব গ্রবিশতীতি ভাঁবঃ ॥ ১৩] ূ 

তমমেতি বাহাবরণমারন্য গ্রকৃত্যাবরণ ব্যাপকেনেতি জ্রেয়ং ॥ ১৪ ॥১৫1১৬|॥ . 

করিয়া ইন্ধন শুন্য অনলের ন্যায় সক্ষম অব্যক্তে প্রবেশ করিবেন ॥ ১২, 
পৃথিবী সন্বর্ভক বায়ু দ্বার হত গন্ধ হইয়া জলে বিলীন হইবে. এবং 

জল হুত রস হইয়! জ্যোতিতে কল্পিত হইবে ॥ ১৩। 
অন্ধকারে হত রূপ হইয়। জ্যোতি বায়ুতে লীন হইবে এরং আকাশ 

দ্বারা হৃত স্পর্শ বায়ুও আকাশে প্রবিষ্ট হইনে ॥ ১৪ | : 
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কালাত্মন৷ হৃত গুণং নভ আঁত্মনি লীয়তে ॥ ১৫ | 

ইন্ড্রিয়াণি মনে। বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈ নূর্পি। 
প্রবিশস্তি হহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥ ১৬॥ 
এষ! মায়া ভগবত: সর্গস্থিতান্তকারিণী | 

ত্রিবর্ণ। বর্ণিতান্মীভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছমি ॥ ১৭ ॥ 
রাজোবাচ ॥ 

: ষখৈতামৈশ্বরীৎ মায়াৎ ছুস্তরামকৃতান্মতিঃ। 

কালাত্মন! শব্শ্ত হিকালত এব নাশঃ গ্রসিন্ধঃ। তক্রপেণাত্মনা ঈশ্বরেণ আত্মনি 
তামস। হহঙ্কারে ॥১৫॥ | | 

ইন্জরিয়াণি বুদ্ধিষ্চ রাজসাহস্কারং। মনো! বৈকারিটক দেঁটৈঃ সহ সাত্তবিকাহঙ্কারং | 

এবং ভ্রিবিধৈঃ শ্বগুণৈঃ শ্বকাধ্েঃ সহিতঃ অহঙ্কারঃ আত্মনি মহতি। সচ প্রারুতাবিতি 

' | ভ্্টব্যং ॥ ১৬॥ 
বিবর্ণা ত্রিগুণা মায় শ্রবণ ভীতং রাজানং তন্নিবৃত্পায় শ্রবণে স্বয়ং ছন্দয়তি কিং ভূয় 

ইতি ॥ ১৭॥ 
এবমন্ কম্পিত স্ুন্নিবৃত্ধাপায়মেব পৃচ্ছতি যখেৈতামিতি | বদ্যপি তন্মায়য়াতে। বুধ 

শপ সপ পা 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

এব! ঈদশ কার্যারূপেত্যরথঠি ॥ ১৭ | 
বয়ং স্ভাবৎ শৃণ,ন্ স্ুভদ্রাণীত্যাদিন! তছুপায়ং জ্ঞাতবস্ত এব । স্কুল ধিয়ঃ স্থুলে ধর্মণ্য 

পরে কাল কর্তৃক হত গুণ আকাশও ত্ামস অহঙ্কার রূপ আত্মাতে 

লীন হইবে ॥১৫॥ 

হে রাজন্! ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি ইহার! বৈকারিক গুণের 
সহিত সাঁত্বিক অহঙ্কার ও মহত্ত্ব বিলীন হইবে ॥ ১৬॥ 

ছে রাজন্। ভগবানের এই স্থৃপ্টি স্থিতি বিনাশকারিণী ত্রিগুণ রূপ! 
মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন 
বলুন ॥ ১৭ ॥ 

. রাজ! এই প্রকার অনুকম্পিত হইয়া! এ মায়ার নিবৃতি উপার 
রর ্ মা? 

৪. এআ আর জিশিএ 
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তরন্তযপ্ব: স্থলধিয়ো! মহ্র্ষ ইদমুচ্যতাং 1 ১৮॥ 
্ীপ্রবুদ্ধ উবাচ ॥ 
কর্ণাধ্যারতমাণানাং দুঃখহত্যে হ্থখায়চ |. 
পশ্ঠেৎ্পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃগাং ॥ ১৯৪ 
নিত্যার্ভিদেন বিতেন দুল ভেনাত্মমত্যুন! | 
গৃহাপত্যাপ্তঃ পণুভিঃ ক! প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ 1 ২০ ॥ 

আভঙমেত্বমিতি ভক্তি স্তভারকত্েনোক্তিব। তথাপি ক্ষিং ভক্তিরেবান্তোংপি বা তে 

পায়ে! হস্তীনি জ্ঞাতৃং পুনঃ প্রশ্নঃ । অকুতাত্মভিরবশীকৃতাস্তঃকরণৈঃ স্থুলধিয়ঃ স্থুলে 
শরীরে হহং ধীর্ষেষাং ভে । বদ্ধ! স্থুল। অতু! ধীর্বুদ্ধি এেঁষাং নতু হুক্্ম কার্ধাকারণা- | 
ত্সিক ॥ ১৮ ॥ 

তক্তি ব্যতিরেকেণ নাস্তন্য উপায় ইত্যভিগ্রেত্য ভক্ষিমেব দসাধনাং নিক্বপয়তি | 

সবত্র গ্রথমং বৈরাগা ত্বার! গুরূপমত্তিসাহ চতুর্ভিঃ কর্মাণীতি। ছুঃখ প্রতীকাঁরায় পাক 
বিপর্ষযাসং ফলটবপরীন্তাং । মিথুনীচারিণাং মিথুনীভূয় গ্রবর্তমানানাং ॥ ১৯ ॥ 

কর্মভিঃ মাধিতা অপি বিপ্তাদয়ো ন সখ হেতৰ ইত্যাঁহ নিত্যার্িদেনেতি আত্মনঃ 
সত মৃত্যু রূপেণ। চলৈরনিতোরপারিভিঃ ॥ ২০ ॥ 

্ 

শ্বমেধাদাবেৰ ধীঃ প্রতীতি ধেঁষধাং ক্যে যথ! অগ্জস্তরস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

অথ প্রথমত স্তেষাং তত্র কর্খরণানাদর' জনয়তি। কর্ধানীতি ত্রিতিঃ ॥ তত্র দৃষ্টান্ত 
দ্বাভ্যাং দার্্রীন্তিকমেকেনেতি ॥ ১৯ ॥ ২০॥ ২১ ॥ 

জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহর্ধিগণ ! যাহার মনঃ আত্ম বশে নাই ঈদৃশ 
লোকের দুস্তর এই এশ্বরী মায়াকে যে রূপে স্থুল বুদ্ধি লোক সহ্দ! 
উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহাই আজ্ঞা করুন ॥ ১৮৪ 

প্রবুদ্ধ কহিলেন, হে মহারাজ ! বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি, দুঃখ প্রতিকার 
ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কণল্মাচরণকারি মিথুনধর্্ পরায়ণ লোকদিগের 
কণ্্ম ফলের বৈপরীত্য দর্শন করিবেন ॥ ১৯ 

আপনার স্ৃত্যু স্বরূপ, নিত্য পীড়াদায়ক, দুল্লভ বিত্ত দ্বারা বা কর্ম, 
ভম্য অতি চঞ্চল গৃহ, অপত্য, বন্ধু ও পশু দ্বার কি তৃপ্তি সাধিত 

বে? ॥২০ ॥ 
ৃ মু 
| খাত? 

টিটি 
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এবং লোকং পরং বিদ্যামশ্বরং কর্দানিশ্মিতং | 
সতুল্যাতিশয় ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ভিনাং ॥ ২১ ॥ 
তন্মাদগ,রুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞান্ঃ শ্রেয় উদ্ভমৎ। 

কর্শনির্শিতত্বাৎ নশ্বরং । তথাচ শ্রতিঃ। তদযথেছ কর্ন জিতো লোক: ক্গীয়নে 

এব মেবামুন্ন পুণ্জিতে! লোকঃ ক্গীরত ইতি । কিঞ্চ বর্মান অময়েছপি দুঃখ যুক্ত 

পশ্ডেদিত্যাহ সতুল্যাতিশয় ধ্বংসং সহ তুলোনাতিশয়েন ধ্বংমেনচ বর্তমান অতস্তল্যে 

ম্পর্ধা। অতিশয়ে হস্য়।। ধ্বংসাঁলোচনে ভয়াদিকঞ্চাপরিহার্ষামিত্যর্ঘ: । ষথা! খণ্ড 
মণ্ডলপতীনাং মিথ স্পর্ধাদি তদ্বৎ ॥২১॥ | 

উত্তমং শ্রেয়ো জ্ঞাতুমিচ্ছু:। শাৰে ব্রহ্গণি বেদাখ্য স্তায়তো! ব্যাখ্যানতো নিষ্গাতং 

তত্বজ্ঞং অন্যথা সংশয় নিরাসকত্বাযোগীৎ। পরেচ ব্রহ্ষণি অপরোক্ষানুভনেন নিষ্ণাতং । 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

এষমেৰ কুব্বীতেত্যাহ তল্মাদিভ্যাদিনা ॥ ২২ ॥ 
চে এ. সস স্পা ০  -প িপস০-  প  প 

এই রূপ কর্ণ্ম জন্য সমুদাঁয় লোককে অত্যন্ত নশ্বর বলিযা জানিবে, 

যেমন খগ্ডমগ্ডলবর্তি রাজাদিগের তুল্যের প্রতি স্পর্ধা, অতিশয়ের প্রতি 
অসুয়া ও ধ্বংসাবলোকনে ভয় হয়, তদ্রপ লমুদায় লোককেই 

জানিবে॥ ২১॥ 

অতএব যে বাক্তি উত্তম শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভে অভিলাষ 
করিবেন তিনি বেদাখ্য শব্ধ ব্রঙ্গের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যায় নিপুণ ও 

পর়ব্রন্গ ভগবাঁনে নিষ্ঠ। প্রাপ্ত এবং ক্রোধ লোভাদির অবশীভূত গুরু- 
দেবের নিকট গমন করিষ্ঘন ॥ 

ভাঁৎপধ্য । ধাহাঁকে গুরু বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে প্রথমত 

তাহার এই সকল লক্ষণ দেখিতে হইবে, তিনি বেদাখ্য শব্দ ব্রদ্ষে 
পারদর্শী. হইবেন, নতুবা শিষ্যের সন্দেহ ছেদন করিক্তে পারিবেন না, 

| তা্মবঙ্ধন'শিষ্যের বৈমনস্ত জন্মিবে এবং ভীহার ভগবানে নিষ্ঠা দেখিতে 

হুইবেক নতুবা উহার কৃপা ফলবতী হুইনে না, এবৎ ভীহার ক্রোধ 



১১স্ক ৩অ ] ক্রিমস্তাগবতম্। ৪৯ 

শব্দে পরেচ নিফণাতং ব্রহ্মগ্যুপসমা শ্রয়ং ॥ ২২ ॥ 
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্ান্ শিক্ষেগূববাত্ম দৈবতঃ 

অম্ায়য়ানুবৃত্যায়ৈ স্তষ্েদাত্াত্মদো হরিঃ ॥ ২৩। 
সর্বতো! মনমোহসঙ্গমাদে সঙ্গঞ্চ সাঁধুষু। 
দয়াং মৈত্রীং গ্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেম্বদ্ধা যথোচিতং ॥ ২৪ ॥ 

অন্যথা বোধ.মঞ্চারাযোগাৎ। পররহ্ানিধণতত্বদ্যোতকণাহ উপশমাশ্রয়মিতি ॥ ২২। 

গুকরেব গ্যায্স। দৈবতথ্চ যণ্ত সঃ| অনুবৃত্ত্যা1 সেবয়। যৈ ধর্শৈঃ বস্তত আত্ম! আঝ্ 

গ্রদ্নশ্চ উপামকানাং যথা বলি প্রভৃ-ীনাহ ॥ ২৩] 

যথোচিতমিতি হানেবু ধরাং। 0008 ৷ উত্তমে প্রশ্থয়ধ নি 1 ২৪ ॥ 

ব্রমমনাভঃ 1 * 

তত্র ভাগবতারি সি আত্মা সর্ব মূল স্বরূপত্বাদসমোর্ধানন্দরূপ গান 
ভূতানি জায়গ্েে ডর হ্রতেঃ। তন্তাপি দাতা ভক্রসাৎকর্তা। কাম্য কর্্মাধিকর ব্ষিয় 

মিদং উজান শ্রদ্ধামাশস্ক শ্রন্ধ! দ্বার ভূতানাহ সর্বত ইত্যাদি ন। তন্তঃ 

শুদ্ধান্তঃকরণ তন। জান শ্রদ্ধ।ং স্তান্ গ্রতি সাক্ষাত্তক্ষি রূপ?নাহ | শ্রবণ মিত্যাদিন| | তত্র 

শ্রবণমিভ্যা্দি যুগ্রকং নন্ধু পুন্বং যদযক্ঞাদি কন্ম কৃতং | যচ্চ দারাদিকং ভ্রর্যং সংচিতং 

তন্তৎ কিং কর্তব্ং ভত্রাহ ইইগিতি এবং পুর্বরীত্যাবস্থায়াং স্থাবর জঙ্গময়োঃ পরিচর্য্য। 

লোভাদি থাকিবে না, এব্সূপ লক্ষণীক্রান্ত গুরু হইলে তাহারই *্উপদেশ 

গ্রহণ করিবে এতন্ডিন্ন অন্যের উপদেশ লইবে না ॥ ২২॥ 

এবং তথায় গিয়া উপাসকের আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে পরিত্ 

হয়েন সেই রূপ অনুবৃত্তি ঘর! গুরু সেবা! করত তীহাকে দেবত। ্ 

করিয়। ভাগবত ধরন শিক্ষা করিবেক ॥ ২৩ ॥ 

. প্রথমত সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি পরিহার পূর্বক. সতের 

সহিত সঙ্গ করিবে, পরে হীন লোকের প্রতি দয়া, সমান লোকের সহিত 

মিন্রতা, ও .আপনা ত | কর প্রতি সম্মান শিক্ষা 

করিবেক ॥ ২৪ ॥ 
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শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবং । 
ব্রহ্ষাচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং ঘন্ সংজ্ঞয়োঃ ॥ ২৫ ॥ 

সর্ধব্রাত্্েশ্বরাম্বীক্ষাৎ কৈবল্যমনিকেততাং | 
বিবিক্ত চীর বসনং সন্ভোষং যেন কেনচিহ ॥.২৬ ॥ 

শৌচং বাহাং মৃজ্ঘলাদিভিঃ। আভ্যন্তরঞ্ অদস্থমানাদি শিক্ষেৎ। তপঃ শ্বধর্মাচরণং 

ভিতিক্ষাং ক্ষমাং। মৌনং বৃথ! বাচামনুচ্চারণং । স্থাধ্যায়ং অধিকারানুরূপং বেদে 
পাঠাদিকং। আর্জবং শ্বচ্ছতাং ব্রহ্ষচর্য্যং যন্ত যাদৃগুচিতং। খতুষু শ্বদার নিয়মাদি। 

অহিংল!ং ভৃতেঘদ্রোহং | ছন্সংজ্ঞয়োঃ শীতোষ সুখ দুঃখাদি রূপয়ে|£ হর্ষবিষাদরা- 

হিত্যং ॥ ২৫ ॥ 

আত্ষেশ্বরাহ্ীক্ষাং সচ্চিজ্রপেণ আক্মেক্ষাং নিষস্তুরূপেণ নঈশ্বরাশ্বীক্ষাঞ্চ। কৈবলাং 
একাস্ত শীলত্বং । অনিকেততাং গৃহাদ্যভিমান রাহিত্যং। বিবিক্ত চীরবসনং বীজন 

পতিগ্তানাং গুপ্ধানাঁং বা বন্লাদদীনাং ব৷ পরিধানং ॥ ২৬ ॥ 
পপ 

স্রমসন্দভভঃ | 

তত উৎকর্ষেণ নৃযু ততঃ সাধুধু ততঃ গ্রীভাগবত মাত্রেবু যথার্থং শিক্ষেৎ। কৃষ্ণএব আছ 

নাথে। পরম প্রেমাম্পদং যেষাং তেষু শ্ীভাগবত বিশেষেষু তু সৌহৃদং শিক্ষেৎ। তত্ত্ি- 

শেষাস্ুসন্ধানেন ক্রমেণ মনন্তানয়েদিত্ার্থত ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ |৩০1৩১।॥ 

তদনস্তর বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ অর্থাৎ স্বৃত্িকা ও জল দ্বার! বাহ্য শোৌঁচ 
এবং দস্ত মানাদি পরিত্যাগ নিবন্ধন আস্তরিক শৌচ, তৎপরে স্বধর্মমাচরণ, 

ক্ষমা, মৌন অর্থাৎ ব্যর্থ বাক্যের অনুচ্চাঁরণ, স্বাধ্যায় (অধিকারানুরূপ 
বেদ পাঠ ) শরলতা', ক্রহ্মচর্ধ্য অর্থাৎ খতুকালে স্বদার নিয়মাদি, অহিংস! 
(প্রাণি মাত্রের অনিষ্ট চিন্তা না করণ) ও শীতোষ্ণ সুখ ছুঃখাদি সহন 
শিক্ষা! করিবেক ॥ ২৫ ॥ 

তৎপরে সর্ধত্র সচ্চিৎ রূপে আত্মার ঈক্ষণ, নিয়ন্ত! রূপে ঈশ্বরের 

ঈক্ষণ, নির্জন প্রদেশে বাস, গৃহাদির প্রতি অভিমান রাহিত্য, বিজন 
পতিত গুদ্ধ বন্ধল পরিধান, এবং যে কোন প্রকারে হউক সন্তোষ, 

শিক্ষা করিবেন ॥ ২৬॥ 

» 
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শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যাত্র চাপিহি। 

মনে বাঁক কায়দণ্ডঞ্চ সত্যৎ শমদমাবপি ॥ ২৭ ॥ 

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেকদুত কর্মণঃ | 
জন্ম কণ্ম গুণানাঞ্চ তদর্থেহখিল চেষ্টিতং ॥ ২৮॥ 
ইউং দত্তং তপো জণ্তং বৃত্তং যচ্চাত্বনঃ প্রিয়ং | 
দারান্ গৃহান্ হৃতান্ প্রাণান্ যৎ পরন্মৈ রগ ॥ ২৯। 

ভিসির 

ভাগবনে ভগবৎ প্রতিপাদকে অ অন্থাত্র শান্ত্রাদৌ চ যা জনিন্দভাং। মনসঃ প্রাণা- 

যামৈ& বাঁচো। মৌনেন। কর্মরণো হনীহয়। দণ্ডং | অন্ধ্যং যথার্থ ভাষণং। শমদমৌ 
অন্তঃকরণ বাহ্েজ্রিয় নিগ্রহৌ ॥ ২৭॥ 

হরে অরন্ম কর্ম গুণানাং শ্বণাদি ভদর্থে হদ্দেশেন সর্বং কর্ম) ২৮॥ 

বিশেষতশ্চ যজনাদি যচ্চ তত তদর্থে শিক্ষেৎ । *উষ্৯* দত্তমিত্যাদয়ে। ভাবনিষ্ঠ। বৃত্তং 

নদদাচারঃ। আত্মনঃ প্রিয়ং গন্ধ পুষ্পাদি দারাদীনপ্যালক্ষ্য পরশ্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং 
তৎ সেবক তয়! সমর্পণং যত্চ্ছিক্ষেৎ 1 ২৯ ॥ 

ভগবৎ গ্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্রে অনিন্দ, মমঃ বাক্য ও 

শরীরের দণ্ড অর্থাৎ প্রাণয়াম দ্বার! মনের দণ্ড, মৌন দ্বারা বাক্যের দণ্ড 
এবং কর্ম ন৷ করণ নিবন্ধন শরীরের দণ্ড, সত্য ( যথার্থ ভাষণ ) ও শম 
দমাদি অর্থাৎ অস্তরেক্দ্রিয় ও বাহ্যেন্ড্িয় নিগ্রহ শিক্ষা করিবেক 1 ২৭॥ 

অঙ্কুত কর্ণ হরির জন্ম কর্ম্ম ও গুণ সকলের শ্রবণ কীর্ভন ও ধ্যান 
এবং তাঁহারই উদ্দেশে সমুদায় কম্ম্ম করিবেক ॥ ২৮। 

ইউ, দান, তপস্তা, জপ, সদাচার, আপনার প্রিয় বস্তু, কলত্র, 
পুক্র, গৃহ, ও প্রাণ এ সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করিবেক ॥ 

তাতপর্যয । ইউ শব্দে ৰিষু সম্প্রদানক যাগ, দর্ত শব্দে বিষ বৈষ্ঞব 
সম্প্রদানক দান, তপস্ত! শব্দে একাদশী প্রভৃতির ব্রত, জাপ শবে বিষু 
মন্ত্র জপ এবং আপনার যাহা প্রিয় তৎ সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন 
করিবেক, আর কলত্র পুজাদি সকলকে ভগবৎ সেবার্থ নিষোজন 
করিবেক ॥ ২৯ ॥ 
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এবং  কৃষ্াত্মনাথেষু মনুষ্যেষুচ সৌহৃদং। 
পরিচর্ধ্যা চোভয়ত্র মহৎস্থ নৃষধু সাধুযু ॥ ৩৭ ॥ 

পরম্পরানুকথনৎ পাবনং ভগবদৃযশঃ। 

মিথোরতির্মিথ স্তষ্ঠি নিৰৃভিমিথ আত্মনঃ ॥ 
স্মরস্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘৌঘহরং হরিং । 

ত্য] ইডি ভক্যা দিজাহাগনারকা। ভইহ॥ 27 
এপ ৮ সা শি স্াীস্প পপ পি শশা শপ পি পাপ পা ০৯ পাপ 

কষ্ণএব আখ্মনাথণ্চ বেবাং কু আক্মনো জীবন্ত নাথে। যেবামিতি বা তেষু উতয়ত্র 

স্বাবরে জঙ্গমেচ য। পরিচধ্যা তাং [বশেব০ত। নৃষু তত্রাপি সাধুষু ধর্ম শীলেষু তত্রাপি মহৎ্স্থু 

শ্রীতাগবন্তেযু ॥ ৩* ॥ : | 

তৈঃ সহ আঙ্গমা বতপাবন* ভগব্দ্যশঃ «সত পরম্পরান্থকথনং শিক্ষেতৎ যদ্বা যশঃ প্রতি 

তত্র সংস্পর্ধাদি পরি হ্য(গেন রতিঃ রমণং যাঢ তুষ্টিঃ স্বখং যাচ নিবৃন্তিঃ সমস্ত হুঃখ নিবৃত্তি 
স্তাং শিক্ষেৎ ॥ ৩১। 

এবং বর্ডমানানাং গরম্পরমানন্দ প্রাপ্তিম।হ স্মর* ইতি ছ্বয়েন। ভক্ক্যা সাধন ভক্ত্যা 

সংজাতয় প্রেগলক্ষণয়া ॥ ৩২ ॥ 

ক্রুনসন্দভঃ | 

,* সাক্ষান্তক্কি ফলমাহ্ ম্মরস্ত ইতি ছ্বয়েন 1 ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 

এই, রূপ কুষ্ণভক্ত মনুয্যের সহিত সোহ্দ্য ভাঁব ও স্থাবর জঙ্গমে 

 পরিচয্য?, বিশেষতঃ মনুষ্য, তন্মধ্যে স্বধর্্ম শীলে, তন্মধ্যে আবার সাধু 
ব্যক্তিতে পরিচয্য? শিক্ষা করিবেক ॥ ৩০ ॥ 

' অনন্তর ভগবস্তক্তের সঙ্গ লাভ হইলে পবিত্র ভগবদ্ঘশের পরস্পর 

কথোপকথন, পরম্পর প্রণয়, সন্তোষ ও ছুঃখ নিবৃত্তি শিক্ষা করি- 

বেক ॥ ৩১ ॥ 

"এই প্রকার সাধন ভক্তির দ্বারা সাধ্য ভক্তি প্রাপ্তি কহিতেছেন, 

হে রাজন! সর্ব পাঁপ বিনাঁশন ভগবান্ হরিকে পরম্পর স্মরণ করি- 
বেক ও খ্বন্যকে স্মরণ করিয়। দিবেক এবং সাধনভক্তি দ্বার প্রেম 

উৎপ্ ইইলে তন্থারা পুলকিত শরীর ধারণ করিবেক ॥ ৩২ ॥ 
ন্ 

্ 
রঃ 

রঃ স্ 

শি পক উদ ০, পে পনি রি চা শা জানা দে 7 টি উপ শু চে সম চে বর 
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কুচিদ্রুদস্ত্যচ্যুত চিন্তয়া কৃচিদ্ধসন্তি নন্দস্তি 
বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশী 
লয়ন্ত্যজং উবস্তি তুষ্বীৎ পরমেত্য নিরবতা ॥ ৩৩1 
ইতি ভাঁগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন ভক্ঞা। তড়খয়া। 

নারায়ণপরো মাঁয়ামঞ্জস্তরতি ন্তরাং ॥ ৩৪ ॥ 

্রীরাজোবাচ ॥ 
নারায়ণাভিধানন্ত ব্রক্ষণঃ পরমাত্মনঃ | 

অজং হুরিং অন্থুশীলয়স্তি তল্লীলামভিনযাস্থি এবং পরমে্য গ্রাপ্য নির্বৃচাঃ সন্ত ফীং 

ভবন্তি ॥ ৩৩ । 

উপসংহরতি ইতীতি। শ্রীভাগবত ধর্দোৎপন্নয়!,ভক্য। ॥ ৩৪ ॥ 
নারায়ণ পরে। মায়াং তরতীত্যুক্তে পৃচ্ছতি নারারাভিধানশ্তেতি নিষ্ঠাং শ্বরূপং অয়ং 

ভাবঃ ব্রন্মেৰ তাবনারায়ণ ইনি ভগবানিতি পরণাত্মেতি চোচাতে ততুক্কং | বদত্তি তত্ত্ব 

বিদ্স্ততবং যজজ্ঞানমঙগরং | ্রদ্মেতি পরমাম্মেতি ভগবানিতি শব্তে ইতি। তথ! নারা- ৰ 

য়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাভিতং । গৃহীত মাযোকগুণঃ অর্গাদাবগুণঃ স্বপ্ত ইত্যাদিযু। 

ক্রেমসন্দর্ভ2 | 

তদানুমঙ্গিক ফলমাহ ইতীত্তি ॥ ৩৪ ॥ 

নারায়ণাভিধানস্তেতি তৈঃ তত্র নারায়ণ ইতি ভগবানীতিত্তি | নারায়ণ ঈতি নাম 

ভগবানিতার্থঃ। বদ্ধ! নারায়ণাভিধানন্ত ভগবতঃ। ব্রন্দেঙ্ি পরমাস্মেতা।দি *প্রসিম্ধ তৎ 
আপা সা সপ 

কখন কুঞ্ণ চিন্তায় রোদন করিতে থাকে, কখন হস্ত করে, 

কখন আহলাদিত হয়, কখন অলৌকিক বাকা বলে, কখন নৃত্য, 

কখন গীত, কখন কৃষ্ণানুশীলন এবং কখন নিরুতি হুইয়! তুফীন্তাব 
অবলম্বন করে ॥৩৩॥ 

হে রাজন! এই রূপ ভাগবত ধন্ম শিক্ষা করত তছুতপন শ্রেম 
ভক্তি সহকারে নারায়ণ পর হইয়! দুস্তর মায়াকে টািনিরিতর 
সমর্থ হয়েন॥ ৩৪ ॥ 

রাজা জিজ্ঞাসা! করিলেন, ছে খষিগণ!, আপনারা রা শ্রেষ্ঠ, 
১, রর 
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নিষ্ঠামহ্থ নো বক্ত,ং বৃয়ং হি ব্রহ্ষাবিভমাঃ ॥ ৩৫ ॥ 

প্রীপিপ্ললায়ন উবাচ ॥ 

স্থিত্ান্তব প্রলয় হেতুরহেতুরম্ত যৎ স্বপ্ন জাগর 

স্থযুপ্তিযু সদ্বহিশ্চ । দেহেক্জরিয়াস্থ হাদয়ানি 

তত্র কিমেভিঃ শব্বৈ নির্বিশেষং তদেৰ বন্ত,চ্যতে | অন্তি বা কোগি বিশেধাংশ 
ইতি ॥ ৩৫ ॥. | 

অন্রোততরং স্থিতুান্তবেতি । অয়মর্থঃ অন্ত বিশ্বস্ত স্থিতুত্তব গ্রলয়ানাং হেতুঃ শ্বয়ঞ। 
ছেতৃঃ হেতু রহিত্তঃ স নারায়ণ ইতি পরমেব তত্বমবৰেহছি। স্বপ্ন জাগর স্ুযুণ্তিযু সদনুবর্ত 

মানং যৎ। বক্ষ্যতিচ তূরীয়ং ত্রিধু সস্ততমিতি। বহিশ্চ সমাধ্যাদৌ যৎলৎ তথক্গেতি 
পরষেব তত্বমরেহি। দেহেন্ট্রির প্রাণ মনাংসি যেন সংজীবিভানি সন্তি চরন্তি শ্বকার্ষ্যেষু 

পপ ০০ পপ ০, ৯৮ পপ পপি, 

ক্রমমনর্ভঃ | 

সমুদায় তৃতীয় তয়। পাঠাৎ। নারায়ণে তুরীয়াখো ভগবচ্ছব্ধ শব্দিতে ইত্যত্র স্পঞ্টী ভাবি- 
স্বাচ্চ। নিষ্ঠাং তত্বং ॥ ৩৫ | 

প্রশ্ন ক্রমেটৈবোত্তরমাহ স্থিতীতি যৎ স্থিত্যাদি হেতুরহেতুম্চ ভবতি যচ্চ জাগরাদিধু 
সন্বহিশ্চ ভবতি। যেনচ দেহাদীনি সংজীবিতানি সন্তি চরস্তি। তদ্দেকমেৰ গয়ং তত্বং 

্বগ্র্ন ক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং বিদ্ধীতি যৌজনীয়ং। তথাপি ব্রহ্ষত্ব ম্পন্তী করণায় বিপর্যয- 

'রেণ ব্যাখ্যার়তে। তত্রৈকট্ৈব বিশেষণ তেদেন তদবশিষ্টত্বেন চ প্রতিপাদণাৎ। তখৈৰ 

তত্বদুপাসক পুরুষানু' ভব ভেদাচ্চাবির্ভাব নামে! ভেদ ইতি তাৎপর্ধ্যং । এতহুক্তং ভৰতি। 

স্বয়মেৰ হেতৃঃ স্বরূপ শক্তোক বিলাস মত্তেন তত্রোর্দাধীনমপি প্রকৃতি জীব প্রবর্তৃকাবন্ 
পরমাত্ম! পর পধ্যার শ্বাংশ লক্ষণ পুরুষ দ্বার। যদন্ড সর্ণস্থিত্যাদি হেতু ভরবতি ভদ্তগবজ্রপং 
বিদ্ধি। পুনস্বেনৈব যেন হেতু কক্র? আত্মাংশ ভূত জীব প্রবেশন দ্বারা সংজীবিতাঁনি 
সস্ভি গেহাদীনি তছুপলক্ষণানি গ্রধানানি সর্ধাণ্যেব তত্বানি যেনৈৰ প্রেরিতট্নৈব চয়স্তি 
স্ব স্ব কার্ষো গ্রবর্তত্তে তৎ পরমায্ম রূপং বিদ্ধি। তথাচ তট্রৈ নমো! ভগবতে ব্রঙ্গণে 

অতএব নারায়ণাভিধ পরমাত্মা পরত্রন্মের কি রূপ নিষ্ঠা অর্থাৎ ভীহার 
স্বরূপ কি আমাকে উপদিশ দিউন ॥ ৩৫ ॥ 

পিগ্ললায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতের স্থষ্টি স্মিতি 
প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং ঘিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ সুযুপ্তি কালে ও 

নি 
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চরন্তি যেন সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ৩৬ ॥ 

নৈতম্মনো। বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্বা গ্রাণেন্ছরিয়া 
ণিচ যথ। নলমচ্চিষঃ স্বাঃ। শব্দোহপি বোধক 

গ্রবর্তস্তে তৎ পরণায্মেতি পরমেৰ তত্বমবেহি। এবং লক্ষণ ভেটদ নারায়খাদিনামভি- 

রুচ্যমানমপি পরমেকমেব তত্বং জানীহি ॥ ৩৬ ॥ 

অবেহীতানেন বিষয়ত্বং প্রাপ্ধং নিষেধয়তি নৈতদিতি। এতৎ পরং তত্বং মনোন 

বিশতি বাগুত বাগপি চক্ষুশ্চ আত্ম! বুদ্ধিন্চ 'গ্রাণশ্চ ক্রিয়াশক্ত্য। ন গ্রাপ্পোতি অগ্ঠানি 

চেত্ত্রিরাণি । যথানলং স্বাঃ স্বাংশ তূক্তা অর্চিষে। বিস্ূলিষ্গাদয়ো ন গ্রকাশয়ত্তি ন 

দরতস্তিচ। তথা জড়ান মন আদি বুত্তিষু অভিব্যজ্যমানস্তাস্ম গ্রকাশস্ত হত্তদৃত্তি গ্রকাশকত্ত 

ন তৎ প্রকাশ বিষয়ত্বং। প্রাণশ্ত প্রাণ উ্ত চক্ষুষশ্চক্ষুরূত শ্রাত্রম্ত শ্রাত্রং মনমে| 

যন্ানে। বিদুরিতি তণাট মতো বাঁঢে! নিবর্তস্থে অপ্রাধ্থ্য মনসা সহেত্যাদি শ্রতেঃ | ' নস্ু 

তং তোৌপনিষদং পুকষং গৃচ্ছামীতি ক্রতেঃ শষ গোচরত্ব গ্রতীয়তে তত্রাহ শক্ষোহঙগীতি। 

শন্দোহি আন্মমূলং আত্মনি শ্রুতি প্রমাণং সন্ অথোক্তং থা ভবতি তথাহ ন সাক্ষাৎ। 

কুণ্তে বোপক নিষেধতর! স্বত্তৈববেধক নিবেধ রূগন্থাৎ। যতে। বাচো নিবর্তস্তেহপ্রাপ্য 

ক্রনসন্দর্ভঃ। 

পরমাম্মন ইন্যত্র বরুণকৃ শ্রীকবঃস্ততো টীকাচ। পরনাম্মনে সর্বজীব নিষন্ত্রে ইত্োষা। 
জীবস্তা স্বত্বং হদপেক্গরা হস্ত পরমত্রমিঠ্যতঃ পরণাজ্ম শব্েন তত সহযোগী শএব ব্যজাত 
ইতি । তন্বদবশিষ্টঙেন বক্ধত্বমান্ং চৈবমুপতিষ্ঠতীতযাহ স্বপ্নেতি । যদেব তক স্বপ্নাদো 
ষদন্বয়েন স্থিতং বচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্য শর্ধোৌ তথাস্থিতং ততঃ পরজাঁপি বাতি- 

রেকেণ স্থিতং স্বরমবশিষ্টং তদ্ব ক্গ রূপং বিদ্ধীতি ॥ ৩৬ ॥ 

পরহমেবাহ নৈতদিতি । বাক্ লৌকিক্কী শবে! বেদোপি। অর্থে স্বাভিধাদি বতিতি 
রুক্ততয়া যদাহ্ তদ্রপি বোধকানাং মন মাদীপাং নিষেধে!। যত্র এতত্বয়! ত্ষোমবিষয় 

সমাধিতে সদ্রপে বর্তমান, আর দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ইহারা যাহার দ্বারা 
জীবিত থাকিয়। বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম তত্ব জানিবে ॥ ৩৬ ॥. 

|. উপরোক্ত পদ্যে তীহাঁফে পরম তত্ব বলিয়া জাঁনিও .এই কথা 
( বলাতে, পরম তত্বের বিষয় প্রাপ্তি হইল, একারণ নিষেধ-পূর্ববক' কহি- 
৷ লেন রাজন. ! .এই পরম তত্বে মনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, ' অর্থাৎ 
য় |] হায় 
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নিষেধতয়াত্ম যুলমর্োক্তমাহ যদতে ন ঘিষেধ সিদ্ধি ॥ ৩৭ ॥ র 

__ সত্বং রজস্তম ইতি ভ্রিরুদেক মাদৌ সুত্রং মহা 
মনস! সহ | বদ্বাচ! নাভূযুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদৈব ব্রহ্ম বিদ্ধি যন্সনে। ন মন্থুতে ন 

চক্ষুষ! পণ্ঠন্ঠি কণ্চনৈনং ইত্যাদি শ্রুতেঃ | ননু তরি নৈবাহ শ্রুতি কিমপরমুচযতে 
ইত্োক্তমাহেতি তত্রাহ যদৃত ইতি । অপাত আদেশে! নেতি নেতি অস্থুলমনন্ । যতো! 

বাচে। নিবর্তত্তে যদ্ধাচ। নাভ্যুদিতমিত্যাদি নিষেধস্ত যদবধি ভূতং ব্রহ্ম খতে বিনা সিদ্ধি- 

নান্তি সর্বন্ত নিষেধস্ত সাবধিত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ 

ননু তর্ছি গ্রমাণাবিষয়ত্বান্নাস্তি ব্রদ্দেতি প্রসজ্জতে অত আহ সত্বমিতি। সৎ স্থুলং 

কার্ধ্যং অমৎত ৃক্মং কারণং সর্বং তৎ ব্রন্মেব ভাতি কুতঃ যদযস্মাৎ তয়োঃ 1061 পরং 
শপ এপ্স তল পপ সত ০ (৮ "পাপ উপ লাগা একি পল জা পশীশী্পীশী শী শশিটি ৭ স্পিপত শা 

ক্রুমসন্দর্ভঃ | 

তয়ৈবেত্যর্থ । অগ্রাক্কতানন্ত ম্বরূপ গুণত্বাদিতি ভাবঃ। নতু সর্বার্ৈব নিঃ রূপং 
নিগুণং বেত্যাহ। আত্মনঃ শ্বস্ত মূলং কারণমিতি | যদূত ইতি । যদ্িচ সর্ধবণৈব বক্তি 

তদ। নিষেধং ব। কুত্র কুরধাযাদিন্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

শক্তে স্তৎ শ্বাভাবিক রূপ মহাসত্বনিতি 1 ব্রন্দৈব উরু শন্তি অনেকাত্মক শক্তি 

মস্তাভি। এব কারেণ ব্রহ্গণ এব সা শক্তি নতু কলিতেতি হ্নাভাবিক ব্ুপত্বং শক্কে 

বোধয়তি | তত্র হেতুঃ যদ,দ্দ সৎ স্থুলং কাধাং পৃথিব্যা্দি রূপং অপৎ স্ঙ্সং কারণং 

গ্রকুত্যাদি ্ূপং তয়ো বঁছিরঙ্গ বৈভবয়োঃ পরং স্বরূপ বৈত্ভবং শ্রীবৈকুঠাদি রূপং তাস 

বৈভবং শুদ্ধ জীব বূপঞ্চ। অন্তথ! তন্রষ্ভাবামিদ্ধিঃ। কিং রূপ তয়া তত্তজ্রপং। জ্ঞান 

ক্রিয়ার্থ ফল দূপ তয়। মহদাদি লক্ষণ জ্ঞান শক্তি রূপত্েন হৃত্রাদ্ি লক্ষণ ক্রিয়! শক্কি রূপ 

ত্বেন। তন্মাত্রাদি লক্ষণার্থ রূপত্বেন প্রকৃতি লক্ষণ তত্তৎ সর্বোক্য রূপত্ছেন মদসন্জরপং | 
সে এসসি পাশে পা পাপা পপ সি সপ আপা কলস 

পরম তত্ব মনের বিষয় হয়েন না, অপর বাক্য, চক্ষুঃ, বুদ্ধি, প্রাণ ও 
ইন্্রিয় সকল ক্রিয়। শক্তি দ্বার! ইহ'কে প্রাপ্ত হইতে পারে না, যেমন 

স্বীয় অংশভূত বিস্ফ,লিঙ্গ সকল অগ্নিকে দাঁহ বা প্রকাশ করিতে পারে 

না, তাঁহার ন্তায়। অপর ধাঁহা ভিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, বাক্য; 
তাহাকে অর্থোক্ত রূপে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যক্ত করে সাক্ষাৎ বলিতে 

সমর্থ হয় না ॥ ৩৭ ॥ 

উক্ত পদ্যের তাৎপর্ধ্যে এরূপ অনুভব হইতেছে, ষে, গ্রমাণের অবিষয় 

প্রযুক্ত ব্রক্ম নাই এক্প প্রসক্তি হইতেছে অতএব সমাধান পুর্ব 
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নহমিতি গ্রবদন্তি বীজৎ । জ্ঞান ক্তিয়ার্থ ফল রূপ 
পীর সস অপ পা পা পপ শপ স্পা পিক্ 

কারণং। নম্থু কথমেকং বহুবিধমা কারণং ভত্রাহ উরু শক্তি অনেক শক্রিমৎ | উরু 

হী মায়! লক্ষণ। শক্তির্যস্য তদিতি বা। বন্ধ! ভানমেব দর্শয়তি | আদৌ যদেকৎ 

্রঙ্ম তদেব সত্বং রজ স্তম ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং বস্তি । ততঃ ক্রিয়াশক্জ্য! হুত্রং জ্ঞানশক্তা। 

মহানিতি তদেব গ্রবদস্থি। ততঃ অহমিতি জীবং জীবোপাধি মহস্কারঞ্চ তদেব গ্রবদস্তি 
99655755757 

ক্রেমসন্দর্ভঃ | 

ফল রূপত্তেন তয়োঃ পরং। তত্র ফলং পুরুষার্থ ক্বরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্ত । 

তদনুগতত্বাচ্ছৃদ্ধ জীবাখাং চিদ্বস্ত। এতেন জ্ঞান ক্রিয়াদি দূপেণোর শক্তিত্বং ব্যঞ্জিতং। 

শক্কেঃ ্বাভাবিক কূপন্তং সগ্রমাণং স্পষ্টয়তি ।* আদৌ যদেকং ব্রঙ্গ তদেব সত্বং রজন্বম 
ইতি ত্রিপিৎ গ্রাধানং । ততঃ ক্রিয়। শক্কা। শৃত্রং | জ্ঞান শক্তা। মহানিতি। চে! 

ইহমহস্কার উত্ঠি। তদেবচ জীবং শুদ্ধ*ম্বরূপং জীবাম্মানং। তছুপলক্ষণকং বৈকুঠাদি 
বৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ। তেচ সদেব সৌমোদ মগ্র আসীদিত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং 

তত সুব্রপমিতি শক্কেঃ শ্বাভাবিকত্ব লায়াতং। অন্তন্ত সন্ত।(বেনৌপাধিকত্বাযোগাৎ। শ্বরূপ 

বৈভবঙ্কাঙ্গ গ্রতাঙ্গ বন্িত্য দিদ্ধস্থেপি সুর্য সন্তয়! তদ্রশ্মি পরমাণুবুন্দন্তেব তৎ সত্য! লব্ধ 

সন্তাকত্বান্ততুপাদানকত্ব* তদাদিত্বং চ ম্যাৎ্। যস্ত ভাষ] মর্ধমিদং বিভাতীন্ভি শ্ররতেঃ| 

শক্ষে রচিন্তাত্বং স্বাভাবিকত্বং চোক্ং বিষুপুরাণে। নিগুণিন্তা গ্রমের়ন্ত শুদ্ধস্তাপামল!। 
্বনঃ। কণং সর্গা্দি কতৃত্ব" ব্রহ্মণোহভাগগমান্েইতি মৈত্রেয় প্রশ্নানস্তরং শ্রীপরাশর | 

উবাচ। শক্চয়ং সর্ব ভাবানামচিন্তা জ্ঞান গোচরাঃ। যতে। ইতে। ব্রহ্ধণ স্তাস্ত সর্থীদা। 

ভাঁব শক্তয়ঃ। ভবস্তি হপতা' শ্রেষ্ঠ পাবকম্ত যথোষ্ছেতি | শ্রীশ্বামি টীকাচ। তদেেবং 

ব্রহ্ষণঃ স্থষ্টাঁদি কতৃ্তমুক্তং | তত্র শঙ্কনে নিগুণন্তেতি নহ্ধাদি গুণ রহিতন্ত অগ্রমেয়ন্ত 

দেশকালাদ্যপরিচ্ছিরন্ত । গুদ্বস্ত সহকারি শুন্যন্ত। অমলাম্মনঃ রাগাদি শূন্তন্ত এবভূ-চসা 

্রক্ষণঃ। কথং মর্গাদি কতৃত্বমিষ্যদে । এতদ্বিলক্ষণন্তৈৰ লোকে ঘটাদিষু কর্তৃতাদি 
দর্শনাদিতার্থঃ। পরিহরতি। শক্তয় ইতি সার্দেন] লোকেহি সর্ষেষাং ' ভারানাং 

পারকন্তোষ্ত। শক্তি বদচিস্ত্য জ্ঞান গোচরাঃ শক্তয়ঃ শন্তযেব। অচিস্তা ভিরাভিনতাদি 

বিকল্প শ্ন্তয়িতূমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি জ্ঞান গেচরাঃ সন্তি। ব্রহ্ষণঃ পুনস্তাঃ স্বভাব 

ভূতাঃ স্বরূপাদতিন্নাঃ শক্তয়ঃ পরন্ত শক্তি বিৰিধৈব শঁয়তে ইতি শ্রুতেঃ | অতো মণি 

কহিলেন রাঁজন্। সৃষ্টির পূর্বেব একমাত্র ব্রহ্ম, সত্ব রজন্তম এই ব্রিগু- 
পাত্বক প্রধানরূপে উক্ত হয়েন, পরে তিনিই জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি দ্বারা 
এ ” ৯/৫ 
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তয়োরুশক্তি ত্রুন্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যু ॥৩৮। 

ততে। জ্ঞান ক্রিয়ার্থ ফল রূপ তর জ্ঞান শবেন দেবতা: ক্রিয়। ইক্ক্রিরাণি অর্থ। বিষয়াঃ 

ফলং তৎ প্রকাশঃ হুখাদদি ব তন্রপতয়! ব্রন্গেব ভাতি 1 নহি সর্ব রূপেণ ক্বতে। ভাসমানম্ত 

ব্রক্ষণঃ বসি প্রমাণাপেক্ষে ভি ভাব? ॥ ৩৮ ॥ 
সম সপস্প পা সপ আপা পিস পপ শত ০৮ পাপা আও ৩ সিন 

ক্রমন্দর্ভঃ | 

মন্ত্রাদিভি রগ্ৌফ্ট্যবন্নকেন চিদ্দিতত্তং শকান্তে। অতএব নিরঙ্কুশ দৈশ্বর্ধাত।  তথাঁচ 

্রতিঃ | সবা! অয়মন্ত সর্বন্ত বশী সর্বশ্েশানঃ শর্বন্তাপিণতি রিঠ্যাদিং | যত এবং অতো 

ব্রঙ্গণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবপ্তি। নাত্র কাচিদনুপপত্তিবিষোষ | কিঞ্চ ব্রশ্মপদেন সর্বং 

খবিদং ব্রজ্দেতি এ্রসিদ্ধং ব্যজা সত্বাদি গুণমূয় মায়ায়! স্তদনন্যত্বেগি নিগুণশ্তেতি প্রারুত 

গুণৈরস্পষ্টত্ব মঙগীকৃত্য চেমাঁং বহিরঙগত্বং শ্বীরু্ং | তদেতদেন মায়াঞ্চ প্রকৃতি" বিদা।- 

ম্মায়িনস্ত মভেশ্বরমিত্যেষ শ্রুতি স্বীচকার। মায়াঞ্চ -তদপাশ্রয়মিতি বন্মহেশ্বরত্বং মায়ায়। 

বহিরঙ্গায়া আশ্রয় ইতি তাঁ" পরাভূর স্থিএমিতিচ লভানতে । পুর্রববদত্র শন্কেঃ শ্বাভাঁবি- 

কত্বং মায়। দোষ স্পৃষ্টত্বঞ্চ সাধিত । অনএব হ্রীগীহাযু। জ্ঞেরং বত্তৎ প্রবক্ষ্যামি বর্জ 
ভাত্বামৃতমন্পুতে | অনাদি মৎ পরংব্রহ্গন্ সন্তন্নাসঢচাে সর্দ্ঘতঃ পাণি পাদং তদির্তী 

দিনা । অন্েয়ং প্রক্রিয়া একমেব তৎ পরমং তত্বং স্াভাবকাচিস্তা শক্তা। সর্বদৈৰ 

স্বরূপ তব্রুপ বৈভব জীৰ রূপেণ চতুর্ধানতিষ্ঠততে ৷ হৃর্ধান্ত মণ্ডলস্ত তেজ ইব মণ্ডল তদ্ব্ি 
গত তদ্রশি তত প্রতিচ্ছবিরূপেণ । এবমেব শ্রীবিষুপুরাণে । একদেশ স্থি তস্তাগ্ের্জেযাত্য। 

বিস্তারিণী যথা । পরন্ত ব্রক্ষণঃ শক্তি শ্তখেদমখিলং জগদিতি। যন্ত ভাসা সর্বামিদং 

বিভাতীঠি শ্রুতেঃ 1 অন বাপকত্বাদিন! ত্তৎ সামানেশ।দানুপপন্ডিশ্চ শক্তেরচিন্থাত্েনৈৰ 

পরাহত1। ছূর্ঘট ঘটকত্ব। হাচিস্তত্বং শত্তিশ্চ সা ত্রিধা। অশ্ররঙ্গা বভিরঙ্গা তটস্থাচ। 

তত্রগ্তরঙ্য়। শ্বরূপশক্তযাখায়! পূর্ণেনৈব ত্বরূপেণ বৈকুগ্ঠাদিরূপ বৈভব রূপেণচ তদবতি 

হেত। তটস্থয়! রশ্িস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধ জীবরূপেণ। বহিরজয়। মায়াখায়। গ্রতিচ্ছৰি 

গত বর্ণ শাবল্য গ্বানীয় তদীয় বহিরঙ্গ বৈভব জড়াঝ্ম প্রধান রূপেণচ চতুর্ধাত্বং । জআতএব 

ভঙ্গাযমকত্বেন জীবন্তৈব তট্থ শক্িত্বং প্রধানম্তচ মায়াওভূতিত্বমভিপ্রেতা শক্তিত্রয়ং বিষু 

পুরাণে গণিতং | বিষুঃশক্কিঃ পরা প্রোক্ত1 ক্ষেব্রজ্ঞাখা। তথাপর! । অবিদ্যা কর্ম 

মহান্ বলিয়া উক্ত হয়েন, ততপরে অহঙ্কীরাত্মক জীবরূপে কথিত 

ইয়েন, ষে হেতু সেই উরু শক্তি ্গাই কাধ্য কারণ এবং হার 
কারণ হয়েন ॥ ৩৮. 

৫ 

ড 
শী 
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নাতীজজান নমরিষ্যতি নৈধতেহসৌ। নক্ষীয়তে 

সবনবিদ্বাযভিচারিণাঁং হি। সর্বত্র শশ্বদনপায্য 
এ পাপা ০৮ পা 

০০০ 

নু সর্বাত্মকঞ্চেঘ দ্ধ তহি“সব্বস্য কাধ্যসয জন্মাদি নিকারবন্বাদ্্ধণোপি তত প্রসঙ্গঃ 

ম্যাৎ অত আহনাত্মেতি । আত্ম! ত্রন্ম নভজাননজান্তঃ জন্মাভাবাদেব তদনস্তর! 

ভিত! লক্ষণোপি বিকারো| নাস্তি নৈধন্তে ন বর্ধতে বৃদ্ধ-ভাবাদেব পরিণামোপি নিরস্তঃ | 

কুতো হি যম্মাৎ ব্যভিচারিণামাগমাপায়িনা* বাল যুবাদি দেহানা' দেব মনুষ্যাদা- 

কার দেহানাম্বা মবনবিদ্বন্তৎ কালদ্রষ্ট। নহ্বস্থাবতাং দ্রষ্ট। তদবস্থো ভৰস্থীর্ঘঃ। 

নিরবস্থঃ কোহমাবাস্মা অত আহ উপলদ্ধি মাত্র মিতি। নম্বায়াতং তহির্ জি 

কত্বং নেত্যাহ। সর্বর দেশে শশ্বৎ সর্ধদ] অনপারি অনুবর্তমানং। নন্ু নীলজ্ঞানং | 

জাত্ং পীত জ্ঞানং নষ্টমিতি প্রাতীতেঃ ন জানস্ানাপায়িত্বং অন্ত আহ ইন্দ্রিয় বলেনেতি। | 

ক্রমমন্দভঃ | * 

সংজ্ঞানা! তৃতীয়। শক্তিরিষাতে । ভর! ভিরোহিতত্ব।চ্চ শঙ্তিঃ ক্গেত্রজ্ঞ সংজ্রিত। | সর্ব 

ভূতেষু ভূপাল তার শুমোন বর্ততে ইতি । অনিদ্যা কম্ম কার্য্যং যন্তাঃ সা তৎ স'জ্ঞ! 
মায়েতার্থঃ। যদাপীর* বহিরঙ্গ! তথাপ্ান্ত। স্তটস্ত শক্ষি ময়মপি জীবমাবরয়িতুং সামধ্য 

মস্তীত্াাহ তয়ৈতি। তারতম্যেন তৎ কৃতাববগন্ত ব্রঙ্গাদি স্থাবরাস্তেযু দেহেযু লু গুরু 
ভাবেন বর্তন্ধ ইন্তার্থ:। তদ্রত্তং যয়! স'মৌভিতো জীব উতি। যয়ৈবাবিদায়! মায়য়! 

চিদ্রপত। নির্বিকারতদি গুণ রহিতন্ত গ্রধানন্ত বিকারিত্বং চেতি জ্ঞেয়ং়। অত্রান্তধঙগ তব 

তটস্থৃত্ব বহিরঙ্গাদিনৈব তাদামেকানাং তত্তৎ সাম্যং নতু মন্খীস্নেতি তন্তু স্থানীয়ত্ব- 

মেবোন্তৎ নতু তত্বন্রপত্বং অন স্তত্তদ্বষ। অপি নাবকাশং লতস্ত ইতি অত্র বশেষঃ | 

শ্রীভাগবৎসন্দর্ডে দৃহঃ ॥ ৩৮ 

অত্র যদি ত্বং পদার্ঘন্ত জীবাত্মনে! জ্ঞানত্বং নিন্যত্বঞ্চ প্রথমত বিচার গোচরঃ স্যাৎ 

তট্দব তৎ পদাথস্য তস্য তাদৃশতৃমপি স্থরোধ" সাদিতি তদ্োধয়িতুং অন্যাথম্চ পরামর্শ 

মহারাজ ! বদি এরূপ মনে করেন, যদিস্যাৎ ভ্রন্গা সর্ধবাত্মক 

হইলেন, তবে সমুদায় কার্যের জম্মাদি বিকার প্রযুক্ত ব্র্মেরও বিকার 
প্রসক্তি হয়, তাহার সমাধান এই যে, ব্রহ্ষের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, 
রদ্ধি নাই ও ক্ষয়ও নাই, যে হেতু তিনি জন্ম বিনাশ শালী বন্তর দ্র! 
মাত্র এবং সর্বত্র সর্বদা ক্ষয়োদয় রহিত জ্ঞান মাত্র । যেয়ন.এক মাত্র 

০: 
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পলক্ধি মাত্রং প্রাণে যথেক্দিয় বলেন বিকল্পিতং সত | ৩৯ ॥ 

অণ্থেযু পেশিষু তরুধ্িব নিশ্চিতেষু গ্রাণোহি জীব 
যুপধাবতি তত্র তত্র । সন্নে যদেক্দ্িয়গণে হহমিচ 

পপ পাস শা সত আপস শপ্ি্পা ০ ০ পাপ পল পাবার আরা. এত এস সস শপ পাস পপ 

সব জ্ঞানং ইজিয় বলেন বিবিধং কল্লিতং। নীলাদ্যাকার বৃত্ত এব জায়ত্তে নস্তাস্তিচ 

নজ্ঞানমিতি ভাবঃ। ব্যগিচারিঘ্ববস্থিতম্যাপ্যবাভিচারে দৃষ্টান্তঃ প্রাণে! যথেতি ॥ ৩৯ ॥ 

দৃষটান্তং বিবৃণৃমিজ্রিয়াদি লয়েন নির্বিকারাস্মোপলব্ধিং দর্শন্কতি অগ্ডেঘিতি। পেশিষু 
জরাযুজেষু তরুষু উদ্ভিজ্জেযু অবিনিশ্চিতেষু শ্েদজেষু উপধাবতি অন্তবর্ততে এবং দৃষ্টান্তো 
নির্বিকারত্বং গ্রস্ত” দাঁ্টাত্তিকেহপি দশয়ন্তি সন ত্তি । কথং তদৈবাত্বা সবিকার ঈব 
গ্রতীয্বন্তে যদ জাগরে ইন্তিয়গণং যদ! ছ স্বপ্নে তৎ সংস্কারবান্ অহঙ্কার; যদাত প্রানুপ্তং 

তথা তশ্মিন্ গ্রস্থপ্তে ইন্্িয়গণে সন্নে লীনে হহমি অতঙ্কারে সন্ধে কুটস্থে নির্বিকার এবাত্মা 

কু আশ্রয় মৃুন্তে লিঙ্গ শরীরমুপারধিং বিন! বিকার হেছেরুপাধে রভাবাদিত্র্থঃ | নন 

অহঙ্কার পর্যযস্তম্য সব্বস্য লয়ে শুন্তমেধাব শিষোত ক তদ! কুটস্থ আত্মা অত আহ তদনুন্মৃতি 
খপ পপ পর জ সপ | আপি শি শপ 

ব্রেমনন্দর্ভঃ | 

ইনি নায়েন লসীবাত্মন স্তদন্নাহ দ্বাভ্যাং নান্সেতি। আ। শুদ্ধো৷ জীবঃ উপলব্ধি মাত্র 

জ্ঞানৈক রূপং | কণন্ভৃতং সব্দত্র দেশে শশ্বৎ সদানুবর্তমানং | অনান্তৈঃ। অত্র জ্ঞানমিতি 

ভাব উত্যস্তে অয়মাগমাপায়ি তদবধি ভেদেন প্রথম স্তর্কঃ। দ্রষটদৃশ্ত ভেদেন দ্বিতীয়োপি 
তর্কে। স্েয় ইন্তি দ্েয়ং ॥ ৩৯ ॥ 

অগ্ডেঘিতি । তদনুস্বন্ি ইনি তস্যাথণ্ীআবনঃ স্ুযুপ্তি মাক্ষিণঃ স্বতিনোংশ্বাকং 

জা গ্রগ্ & ণাং জায়তে। অন্যনৈ:1 তত্র নস্পষ্ট ইন্তি ভাব ইত্তাত্তে অতঃ প্রকাশ মাত্র 

বন্ধনঃ স্্য্যাদেঃ প্রকাশ ন্ছুপলন্ধি মাত্রস্যাপ্যাত্মন উপলব্ধি, স্বাশ্রয়মন্যোবেত্যায়াতমিতি 

জ্েয়ং। বিপরিলোপে। বিদাত ইত্যন্তে। অগ়ং লাক্ষি সাক্ষ্য বিভাগেন তৃতীয়ঃ হুখাব 
1 

| নিত্য জ্ঞান ইক্ড্রিয় বলে বিকল্সিত হয়েন, কিন্ত তন্মধ্যে থাঁকিয়াও 

প্রাণ অবিকাঁরী হয়েন তাহার ন্যায় ॥ ৩৯ ॥ 

“দৃষ্টান্ত দ্বারা! ইন্জিয়াদি লয়েতেও নির্বিকার আত্মার উপলব্ধি 
দেখাইতেছেন, হে রাজন্। যেমন অগুজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও দ্বেদজ 
এই চতুর্বধ জীব শরীরে অবিকাঁরী রূপে গ্রাণ অনুরৃত হয়েন, তজ্জপ 
মুযুণ্ডি কূলে: ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার বিলীন হুইলে বিকাঁর হেতু লিঙ্গ 

সপ পাসে পপ পিপস্পপসপ পপিস্পপল্পাশপিপাাপ শা িপা্ীশীশীসসপিশীপীপিপ্প্স্পসপস্প শশী 
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রস্থাণ্ডে কুটস্থ আশ্রয়ম্বৃতে তদনুষ্মতি নঃ॥ ৪০ ॥ 
যহবজনাভচরখৈষণয়োরু ভক্ত্যা চেতে। মলানিবি 
ধমেদগুণকর্ধ্মজানি। তন্মিন্ বিশুদ্ধ উপলন্যুত 

নঃ তস্য বিশেষ জ্ঞান শৃন্াস্য সুখাত্মনঃ স্যুপ্তি সাক্ষিণঃ স্থৃতির্োহস্মাকং ভবতি এন্তাবস্তং 
কালং স্থখমহ স্বাঞ্পং নকিঞ্িদবেদিষমিতি। অহ্োষননুভূণ্চস্যাশ্বরণাৎ অক্ত্েব স্ুযুপ্তা 

বাস্মন্থুভবঃ। বিষয় সন্বন্ধাভাবার স্পষ্টঃ ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যদ্বৈতন্ন পশ্তঠতি পশ্ঠ- 

নৈতদব্টব্যং ন পশুত্ি নহি দ্রটদ্টে বিপরিলোপো বিদাত ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥ 
ননু যদি সুযুণ্ধো কুটস্থাত্বান্থহবে!। ভবেৎ কথং পুনরগি সংসার: স্যাৎ| অবিদ্যা তৎ 

ংক্কারাণাং বিদ্যমানত্বাদিতি চে কদ। তি” তন্নিবর্তকোহনুভবে। ভবেদ্দত আহ্ যর্্াতি । 

বিত্রৈদণাদি বিহায় কেবলমজজনাভস্য এব চরণেচ্ছয়ার। উরু ভক্তি স্তয়! পুমান্ চেতসে 

মলানি। বিধমেৎ নাশরেৎখ। চেত এববা কর্ত। শ্বগতানি মলানি তয়! ভক্ত্যা 

্ষালয়েৎ। তদ1 তশ্মিন বিশুদ্ধ চেভসি সতি পাক্ষাদব্যবধানেন আত তন্বহুপলভাতে 1 
পপ সপ ০ ৯ ৯০. জর আর সস প্ত, এ জা শপ শি নটি পেপে সপ পস্ি পপ শী শা শী শপে শট পা | জাপা 

ক্রমসন্দভঃ | 

শেষাৎ ছুঃখি গ্রেমাম্পদত্ব বিভাগেন দ্বিনীয়োপি মস্ত স্তথা। সাঙ্ষি সাক্ষা বিভাগেন 
তৃতীয়ঃ মংমতঃ সনা*। ছুংখি প্রেদাম্পদত্বেন চতুর্থ: স্বুখবোধক ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪*। 

নম্ু যদি স্ুযুপ্তো নির্বিকারাত্মান্বভবো ভবেৎ কথং পুনরপি সংসারঃ অবিদ্যা তৎ 

সংশারাণাং বিদ্যমানত্বার্দিতি চে ভনতু নাম। কেবল জ্ঞানিনাস্ধ জ্ঞানেনাহংকার পর্যন্ত 

লয়ে মহত্ত্ব গ্রধানয়ে! লর়ঃ কণং স্তাৎ সুযুপ্তিবৎ গ্রযত্বানস্তরাসম্ভবাৎ আশ্রস্কাব্যাঘাতাচ্চ 

তদেবং সতি শুদ্ধত্বং পদার্থন্য জীবস্যাপুযুপলব্ধি সম্ভবাৎ কিমু্ত তৎ পদার্থস্য শ্রীভগবত 

ইতি সতাং। তত এবেদমুচ্যতে ইত্যাহ যহীর্তি | যদ। পুরুষার্থ চতুষ্টয়ৈষণাং বিহায় 
অজনাভ চরটৈষণ! প্রান্তীচ্চ। যস্যাং তয়। ভক্তা। তক্কিগ্রাভাবেণ চেক্চো৷ মলানি বিধমে 

শরীরের আশ্রয়ানাঁবে কুটস্থ আত্মা অবিকারী থাকেন এবং স্বযুণ্তি 
হইতে উ্থিত হইলে অনুম্মৃতি হয় ॥ ৪০ ॥ 

মহারাঙগ। যদি এরূপ মনে করেন, স্থুযুপ্তি কালে নির্বকার 

আত্মার অনুভব হয়, তবে কি প্রকারে পুনরায় সংসার উপস্থিত 'হইবে, 
তাহার উত্তর অবিদ্যা ও অবিদ্য! নিবন্ধন সংসার বিদ্যমান . থাকে, 

অতএব ইহার নিরৃত্তির উপায় শরণ কর।. যে সময়ে লোকে ভভ্ভি 
৪. 
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আত্ম তত্বং সাক্ষাদ্যথা হমলদূশোঃ সবিতৃ প্রকাশঃ ॥ 8১ ॥ 

প্রীরাজোবাচ। 
কর্ম যোৌগং বদত নঃ পুরুষে। যেন সংস্কৃত | 

বিধুয়েহাঁশ কর্্মাণি নৈক্ন্থ্যং বিন্দতে পরং ॥ ৪২ ॥ 
এবং প্রশ্নম্বধীন্ পূর্ববমপুচ্ছং পিতুরস্তিকে । 

অমলয়ো দশোঃ সতেণার্যণ। পূর্বমেব নিদ্ধঃ সবিতৃ গ্রকাশ ইতি ॥ ৪১ | 

ভ্ক্কেং কর্ম ষোগাধীনত্বাৎ তং পৃচ্ছতি কর্মযোগমিতি । নৈকর্ধাং কর্ম নিবুত্তি সাধ্যং 

জান্ং 48২ ॥ ] 

, প্রপ্নীন্করমা এবমিতি । প্রশ্নং ভরষ্টবামর্থৎ | পিতুরিক্ষাকোঃ। ব্রহ্গণঃ পুজাঃ সনক! 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

সত! তন্মিন্ চিন্তে তথ প্রভাবেপৈবাম্মনে। গীবস্য শত্বমাশ্রয়ঃ শ্রীভগবাহ্থপলভ্যতে কিমু- 

তাত্ম মান্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ 

পূর্বং কন্ম্মাণারভম!ণানামিত্যার্দিন। শ্রী/গ্রবুদ্ধেন কাম্য কর্্মাণোব ত্যাজিতানি নত 
নিত্যনৈমিত্তিকানি ফলটোব বিনিনিতত্বাৎ। ততঃ স্তেষাং পরমার্থোপযোগিত্বং 

মনসি কুত্যাহ কণ্মম যোগমিতি ॥ ৪ | 
তবৈব সংশয়াস্তরং এবমিতি। তত্র পিতু রস্তিক ইত্যুক্ত। বালত্বাপ্তবতঃ খবযোগ্য 

মেব ॥ ৪৩৫ 
০ পপি ই সী পা ৯৯ পি পা পপ ৭৭ উপ পা 

সহকারে পঞ্মনীভের চরণ পদ্ম সেবা দ্বারা গুণ কর্ম জনিত চিত্ত মল 
ক্ষালন করে, তখন নির্শীল চক্ষুর নিকটে সূর্যে প্রকাশের ম্যায় বিশুদ্ধ 
আয্সতত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়েন ॥ ৪১ ॥ 

ভক্তির কর্ম যোগাধীন প্রযুক্ত রাঁজ। জিজ্ঞাসা কারি, যে 'কর্থ 
যোগ: স্বারা পুরুষ সংস্কৃত ও কর্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম 
নৈষরয লাঁভ করেন-তাহাই আপনারা বলুন ॥ ৪৯ ॥ | 
"আরশ্পুর্বে আমার পিতা ইক্ষাকুর সমক্ষে ত্রহ্া পুত্র প্লষিদিগের 
দি আঁম। কর্তৃক এই রূপ প্রশ্ন জা হয়, কিন্তু খধিরা তাহার 

চি | চার. 
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শ্ীআবিহ্বোত্রে উধাচ ॥ 

কর্্ীকর্থ্ম বিকর্ত্দেতি বেদবাছো! ন লৌকিকঃ। 
'বেদস্ত চেশ্বরাত্বত্বাতত্র মুস্থান্তি সুরয়১ ॥ 8৪ ॥ 

সপরোক্ষবাদে বেদে হয়ং, ধালানামনুশীসনৎ । 
শা শপশি  িপিশীস পপি পপ পা পপ 

দর সর্বজ্ঞ! অপি লাবূবন্ ॥ ৪৩। 

গহনা দ্যোতনায় গ্রাথমং দ্বিতীয় প্রশ্রঙ্তোত্তরমাহ কর্ম্েতি। কর্ম বিহিতং অকর্মম 

তদ্ধিপরীই নিষিদ্ধং। বিকর্ম্ম বিগ্ছিতং কন্ম বিছিতাকরথ' ঈশ্বয়াম্বত্বাৎ ঈহ্বরাহুস্ভূতত্থাৎ 

অপৌরুষেয়ত্বাপিত্যর্প: | পুংধাক্যেছি বক্তু রণ্ভিশ্রান্বভোতর্থ জ্ঞানং শক্যং অপৌকষেযে 

ভুকেবলং বাক্য পৌর্ধাপর্যেণ ওব তাৎপর্ঘ্যাবধারণং তচ্চ ছুক্ষরমিতি। ভত্র হ্র্্াদৌ 

বিদ্বাংপোঞ্ধপি মুহৃপ্তি কিদুতান্কে অতন্তব ত্দ! বালন্বান্ৈবাজবনিতি ॥ ৪8 ॥ 
পেশী? পা | সী শস 

ক্রেমসনার্ডঃ | 

রহ্ধপু্রাণামদত্োত্তরত্বে কারণত্বমাহ কর্ম্মাকর্শেন্ডি। নাচরেদধস্ত ইতি বক্ষ্যমাণান্থি 
কর্্মণে] বিহিতাকরণহমেব । বেদসোযঙ্বরাত্াদিতি শব্ধরূপেণ তদাবির্ভাব বিশেষ রূপসা 

| দিন্যর্থঃ । শখ্ব্রদ্ম পরব্রহ্ধ মমোভে শাখ্বভী তন ইতি। বেদে নারারণঃ সাক্ষাৎ ব্যয় 

| রিচি গুশ্রমেত্যাছাক্কেঃ ॥ যদিচান্ত মঙ্চতো ভৃহম্য নিশ্বসিতমেতদঘদৃখেদ ইত্যাদিনা। 
| তক্মাদযজ্কাৎ সর্ন্দ হুতঃ খচঃ মামানি জজ্তিরে । ছন্দাংমি জজ্জ্িরে তশ্থাদিত্যাদিনাচ তত 

উদ্তৃচত্বং শ্শ্থাপি তত্রৈব শাৎপর্যযং । অসণারাস্তর বৎ অপৌরুষেরত্বং ত্বহজীব জাঁতত্বমেব | 

শ্রমাদি দোষ চতুষ্টয় নিরসনং হি তাবতৈশ চলাৎ। "হদেনং তলা পরমাচিস্তাস্াত্বত্বং 
( পরম পর্ডিত শিরোমণে বচিনস্বং ব! ভবতু তবেদেবাছিপ্রায়ন্তং 1] 8৪ ॥ 

উত্তর দেন নাই ব। কেন, তাহার কারথ ৰলিতে আজ্ঞ। হয় 4৪৩ ॥ 

আবিহ্োত্র ফহিলেন বিহিত, অধিহিত ও নিষিদ্ধ এই তিন 

প্রকার কর্ন, কেবল বেদবাদ মাত্র, লৌকিক নহে, কিস্তু বেদ ঈশ্বর 
হইতে উদ্ভুত, স্থতরাং তাহাতে দেবতারাও যুগ্ধ হয়েন অন্ের কথা 
ৰ আর কি বলিব অতএব তখন তুমি বালক ছিলে এ প্রযুক্ত খষির! 
উত্তর দেন নাই ॥ ৪৪1 

এক রূপ অর্থকে অন্য প্রকার করিয়। বলার নাম পরোক্ষ বাদ। 
দি. রঃ 
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 কন্মামোক্ষায় কর্্মাণি বিধত্তে হাগদৎ যথা ॥ ৪৫ ॥ 

নাচরেদযস্ত বেদোক্তং স্বয়মত্ে। হজিতেক্জ্রিয়ঃ। 
শপ এস 

ছুত্তেয়ং বেদ তাৎপর্যামিত্যাহ পরোক্ষ বাদ ইতি। যত্রান্তথ! স্থিতে। হর্থ: স'গোপয়িতু 
মন্তথ। কৃত্বোচাতে স পরোক্ষ বাদঃ। তথাচ শ্রুন্তিঃ। তং বা এত চতুছ্ততং সান্তং 
চতুর্হোতেত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষ খ্রিয়"এবংহি দেবা! ইতি । পরোক্ষ বাদতৃমেবাহ 
কর্ম মোক্ষায়েতি | ননু স্বর্গাদার্থং কর্দাণি বিধন্তে ন মোক্ষার্থং তত্রাহ বালানামন্বশামনং 

যথা! ভবতি তথ! অত্র দৃষ্টান্তঃ | অগদ" ওষধং যখ। পিত্ত! বাল মগদং পায়য়ন খণ্ড লডড০ 

কাদিভিঃ প্রলোভ়ন্ পায়য়তি দর্দাতিচ তাঁনি খণ্ড লড্ডুকাদীনি। নৈতাব্তা অগদ 
পানন্ত তল্লাভঃ প্রয়োজনং অপিত্বারোগ্যং তথা বেদে। প্যবাস্তর ফলৈঃ প্রলোভয়ন্ কর্ম 

মোক্ষায়ৈব কর্্মাণি বিধত্তে ॥ ৪৫॥ 
নন্থু কর্ম মোক্ষশ্েৎ পুরুষার্থঃ তি” প্রথমমেব কর্ম ত্যঙাতাং অত আহ নাচরেদিতি | 

ক্রমসন্দভঃ । 

অথ তর্দেব ব্যপ্রয়ন্ ক্রমেণনিত্য নৈিত্রিকান্তপি ত্যাজয়িত্বা শ্রীভগবদর্চনং গ্রাতয়িতৃ 

মাহ। পরোক্ষেতি। বালানাং নাতি গ্রজ্ঞানামশান্তানাং চানুশাসন বরূপোহয়ং কর্ম কাণ্ড 

লক্ষণোপি বেদ: কর্ম মোঙ্ষায় অনাদাদৃষ্ট পরংপরা শান্তয় এব কন্মাণি সর্বাণ্যেব বিধত্তে । 

যহতঃ পরোক্ষ বাদ: হ্গয়মীশ্বরাত্ম বাদে। হি যযিহ্য নৈমিত্তিকাকরণে বিকরণেচ লোকং 

তীষয়তে। যচ্চ নিতাদৈবানুষঙ্গকং ফলং দ্িশতে তত্তৎ খলু তত করণেন তদ্করণেনচ 

শোধয়িত্বানাদি দুঃখ ময় মোক্ষার্থমেব গ্রবর্তয়িতুং নতৃভয়মেব তাদৃশ তুচ্ছ ফলমেববা 

দাতৃমিতি গম্যতে | পরম সুহ্ৃত্বাত্তস্যেত্যর্থঃ ৷ তত্র দৃষ্টাস্তঃ| বালানাং তাদৃশ স্বভাবান! 

মগদং পিত্রা তদ্দানং যথেতি | পিতাচ রোগ শাস্তার্থমেবৌষধং পাতুং তাং স্তথ! গ্রবর্ত 
রতি । নত্বোৌষধপানমেব তস্যোদ্দেন্তুমিত্যর্থ) ॥ ৪৫1 

তত্র বণা .বাঁল চিকিৎসৈব হিতায় স্যাত্বদতিক্রমন্্রহিতায় তণা তেষাং কর্ম তদত্তি 

ক্রমো জ্ঞেয়াবিতাহ নাচরেদিতি। বালব্দজিতেকজ্িয ইহামুত্র ভোগাবিরক্তোপি 

অতএব ঘেমন পিতা খখ লড্ডকের প্রলোভন দেখাইয়া! বালককে 
'শুঁষধ ভক্ষণ কারাঁন, তদ্রুপ অজ্ঞ লোকদিগের অনুশাসন রূপ এই বেদ 
 €নক্ষন্ম্য সিদ্ধির নিমিত্ত পরোক্ষ বাদে কর্ম সকল বিধান করেন ॥ ৪৫॥ 

যে ব্যক্তি অজিতেক্ডরিয় প্রযুক্ত অজ্ঞ হইয়া বেদেক্ত কম্মীচরণ 

1.০ জপ আপ সর” পা ০ যাগ াচজস্পজধহট ভার . রে 
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বিকর্ধণাহাধর্শেণ মৃত্যোম্বত্যুযুপেতি সঃ ॥ ৪৬ । 
বেদোক্তমেব কুর্বব।ণো নিঃসঙ্গো হর্পিতমীশ্বরে | 

অজিতেক্রিয়ত্বাদজ্ঞঃ শ্বয়: যদি নাচরেৎ। তর্হি বিকম্ম্ণ। বিহিত কর্্মানাচরণ লক্ষণে 
নাপন্মেণ মুতো। রনন্তরং মৃত্যুমেব প্রাপ্রেতি তথাচ শ্রতিঃ মুত্বা পুন মৃত্ুমাপদ্যস্তে 

অদ্যমানাঃ ্বকর্্মভিরিত্যাদ্ি ॥ ৪৬ ॥ 

অন্মাদ্েদোকমেব কুর্বাণং নতু নিষিদ্ধং । ননু কর্মণি ক্রিয়মাণে তত্সিক্লাসক্তিঃ তৎ 
ফলং চ স্তাৎ নতু নৈক্ষম্্া রূপা মিদ্ধিরত আহ নিঃসঙ্গঃ অনভিনিবেশবান্ ঈশ্বরে অর্পিতং 
নতু ফলোদেশেন ননু ফলশ্ত ক্রতত্বাৎ কর্্মাণি কতে ফলং ভবেদেব ন রোচনার্থেতি | 
কর্খমণি রুচ্যুৎপাদনার্থ। অগদ পানে খণ্ড লডডুকাদিবৎ। ততশ্চ কর্মাভিরুচ্য! বেদার্থং 
সমাগ্িচারঘ্বতি। তথাচ যো ব! এতদক্ষর মবিদিত্বা গার্গাম্মাল্লোকাৎ প্রতি সন কৃপণ 
ইত্যনান্জ্ঞম্ত রুপণন্াঁধ ভমেনং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি যজ্জেন দানেনেত্যা- 

দিনা যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান শেষতাঞ্চাবধার্য্য নিষ্কামেষু কর্মন্ প্রবর্ততে। ততশ্চ স্বর্গকামে! 
যজেতেশ্যাদিভিঃ কামিতন্ত এব স্বর্গাদেঃ ফলত্নাোগমাৎ অকামিতোইসৌ ন ভবনীতি 

সত শাশাশীশী 

ক্রমমন্দভঃ | 

বেদোক্তং যো নাচরেৎ । তথ। অক্ঞঃ নবিদ্যতে জ্ঞ! ভগবৎ কথার্দো শ্রদ্ধা রূপা ধীবুত্তি 

ব্য সচ যে! নাচরেৎ। সোহপি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মাকরণ জাতেনাধর্শেণৈব মৃত্যো! 
রনগ্তর মুত্যু ুপৈতি। নতু পুণ্যেনেত্যর্থঃ। ব্যক্ষতেচ তাবৎ কর্াণি কুব্বীতে- 

ত্যা্দি ॥ ৪৬ ॥ 

নু কর্ণ খলু সজাতীরত্বাৎ কন্ম বৃদ্ধয়ে এবং ভবেৎ। প্রত্যুত কথং তন্যোক্ষাস় ভবতু 

টত্যাশঙ্কোভযত্রাপি সদাধত্তে | বেদোক্তমেবেতি। তত্র ক্রিয়মাণ কম্ম্যাসঙ্গং 
নিরসাতি নিঃসঙ্গ ইতি। তৎ ফলাবাপ্তিং নিরস্যেতি। রোচনার্থেতি । তদেতদ্বেতু ছবয়ং 

কর্ম বৃদধয়ে দর্শি্ং । তন্মোক্ষায় হেতুঃ ঈশ্বরেহর্পিতমিতি তৎ সম্বন্ধ প্রভাবেণ সংস্কৃত 
ত্বার্দিতি ভাবঃ। আময়ো যেন ভূতানামিত্যাদেঃ ॥ ৪৭ ॥ 

না করে, সে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান স্বরূপ অধর দ্বারা পুনঃ 
পুনঃ জম্ম মরণ রূপ মৃত্যু পাশে বদ্ধ হয় ॥ ৪৬॥ 

আর যে ব্যক্তি আসক্তি শূন্য হইয়। বেদৌঁক্ত কর্ম্মানুষ্ঠঠন করত ঈশ্বরে 
সমর্পণ করেন" তিনিই নৈঘন্ম্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, ফলশ্ুতি কেবল 
1 8 



৬৬ শ্রীমন্তাগবভমূ। [ ৩স্ক ৩অ 

নৈ্র্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থ ফলশ্রতিঃ ॥ 8৭1 
য আশু হৃদয় গ্রন্থিং নির্জিহীযুই পরাত্মনঃ | 

বিধিনোগপচরেদেদবং তান্ত্রোক্সেনচ কেশবহ 1 ৪৮ ॥ 

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগম3। | 

মহাপুরুষমভ্যর্চেম্যৃত্যাভিমতয়াতবনঃ ॥ ৪৯ ॥ 

শুচিঃ সম্মুখমানীনঃ প্রাণমত্যমনাদিভিঃ। ূ 

নৈষ্কশ্শ্য সিদ্ধিরেব ভবতীতার্থঃ 1৪৭1 ৃ ূ 

_. বৈদিকং কর্ম ফোগমুক্ত। তাত্ত্রিকমাহ যআশ্বিতি। পরাগ্মনং পরক্ৈৰ সত: মআত্মনে 

জীবন্ত হাদকগ্রন্থি নহ্ক্কারব্বং নিহর্ত,মিচ্ছুঃ স তন্ত্রোক্রেনচ বিধিন| গ্রকারেণ ভজেৎ। ৃ 

তন্ত্রং আগমঃ ॥। চকারাছৈর্দিকেন সহ সমুচ্চরমাহ ॥ ৪৮ | 

তমেব বিধিমাহ লব্ধানুগ্রহ ইতযাদিন! তেনাচার্যেণ সন্দর্শিত আগমো। শুচ্চন প্রকারে ূ 

যন সঃ 1851 | 

ূর্তেঃ সন্তুখমাসীন আদি শবেন তৃত শুদ্ধযাদি পিওং দেহং বিশোধা। সন্তিন্ঠাটৈঃ ৃ 
স্পা স্িশ্পীশীশীশীীঁ 

ক্রমসনর্ডঃ | ৯ 
তদেবমপি বালান্ প্রত্যেবোকং বিজ্ঞান্ গ্রতিতু শয়তামিতি ভ্ভাগবদর্টনামেব 

গ্রাহয়তি । য আশ্বিভি। চকারেণ পাদ্যাহাপচরণৈ বৈদিক মন্ত্রারদীনপি গৃহ্যাতি ॥৪৮। 

নহাপুরুষাভ্যর্চনে সামান্ত্ঃ সর্ধ্বস্যা মস্যাঃ কস্যাশ্চি্থা মূর্তেঃ প্রাপ্ত বিশিষ্যাহ 

মুর্ভোতি। একয়াপাভিমতয়েতি ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ 

রুচি উৎপাদনার্থ মাত্র ॥' ৪৭ ॥ 

বৈদিক কম্মযোগ উল্লেখ করিয়া তান্সিক কর্দযোগ বলিতেছেন, 

মহারাজ ! যে বাক্তি শীঘ্র আপনার হৃদয় গ্রন্থি চ্ছেদন করিতে ইচ্ছা! 

করেন তিনি বেদ বিধানের সহিত ত্স্ত্রোক্ত বিধির সমুচ্চয় করিয়া 

তদনুসারে কেশবের পরিচর্য্যা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ 

আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়। তাহা হইতে আগমার্থ অবগত 

হইয়া স্বীয় অভিমতানুসারে মহ] পুরুষের মুক্তি বিশেষের অর্চনা 
করিবেক ॥ ৩৯ ॥ 

| শুদ্ধ চিত্ত হইয়া! মুর্তি বিশেষের সম্মুখে উপবেশন পূর্বক প্রাণাঁয়াম : 

সস 

ূ ৃ 



লারা 

১১স্ক ৩অ] দ্লীমন্তাগবতমূৃ। ৬৭ 

পিগডং বিশোধ্য সংন্যাস কৃতরক্ষে হর্চয়েদ্ধরিং ॥ ৫০ ॥ 

অর্চাদে হৃদয়ে বাপি যথা লব্বোপচারকৈঃ | 

দ্রেব্য ক্ষিত্যাত্ম লিঙ্গানি নিম্পাদ্য প্রোক্ষাচামনং 1 ৫১॥ 

পাদ্যাদীনুপকণ্প্যাথ সন্গিধাপ্য সমাভিতঃ | 

হৃদয়াদি কুতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েহ ॥ ৫১ ॥ 

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ধদাং তাং তাং মুর্তিং স্বমন্ত্রতঃ। 
প্র সা পপ পপ পা পপ শা শত 

কৃত রক্ষ1! যেন সঃ ॥ ৫* ॥ ” 

আদাবেব দ্রবাণি পুষ্পার্দীনি অস্তাদি শোধনেন ক্ষিতিং দ'মার্জনাদিনা মাপা মবাগ্র 

তয়! লিঙ্গং মৃত্তিং 'অন্ুলেপক্ষালনাদিনা নিষ্পাদা মোগানি কুত্বা 1 ৫১ ॥ 

পাদ্যাদি পাত্রাণাপকল্পা সরিধাপা হৃদি সংপৃজিতং জীমৃতো ধাত্বা। জদরাদিভি: 

হৃদয় শিরঃ শিখা কবচ নেত্রান্ত্র মন্ত্রে মূলি মন্ত্রেণ চ দেহকৃতো। ন্যাসো মূল মন্ত্রে 
চার্চর়েৎ ॥ ৫২ | 

অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উগাঙ্গানি স্ুর্শনাদীনি তত সনিন্তাং সপার্ধদাং সপরিবারাং। 

কৈরুপচারৈ রর্চয়ে রাহ পাদোতি। আদ্য শবেন মধুপর্ক 'আাচমনঞ্চ | ৫৩। 
অক্ষতান্তিলকালঙ্কারে নত পুলায়াং। ন!গ্ষতৈরর্চয়েদ্বিষুং ন কেতকা! মহেষ্বরমিতি 

০ ০০ শপ ও আপ শট স্পস্ট পা ৬৭৯ 

পি সপ পপ... ০ ০. বাপ ০.৪ লস শপ | পপর. ০০ পপ এ স্পা (7: পপ সাপ শিপ পাপ | পাপা পাপ 7 

ক্রমসন্দ্ভঃ | 

অর্চাদাবিতি যুগ্মকং পাদ্যাদীন্ভেব সন্লিধাপ্য যথ! যোগা স্থানে স্থাপরিত্বা। মানসাস্তরং 

শ্মৃত্তি রপেণ শ্রীক্ণং সন্নিধাপোতি বা ॥ ৫১ ৫২ ॥ 

সাঙ্গোপাঙ্গামিতি যুগ্মকং ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ 

শু 

সিরাত পপ 

স্টি 

ও ভূত শুদ্ধি দারা স্বীয় দেহ সংশোধন করত ন্যাসাদি দ্বার! রক্ষা বিধান 
করিয়। হরির অর্চনা করিবেক ॥ ৫০ ॥ 

অষ্চনার পূর্বে ষথা লদ্ধ উপচাঁর সহকারে জন্ত প্রভৃতি শোধন 
দ্বারা পুষ্পা্দি দ্রব্য, সম্মার্জনাদি দ্বারা ভূমি, অব্যগ্রতা দ্বারা আত্মা, 
অনুলেপনাদি দ্বারা স্বীয় শরীরকে অষ্চন1 কার্য্ের যোগ্য করিয়া 
এবং আসনে জল প্রোক্ষণ করিয়। ॥ ৫১ ॥ 

পাদ্যাদি কণ্পন। পূর্বক সম্মুখে স্থাগন করত সমাহিত চিত্তে 
অশ্গন্যাস করম্যাস সহকারে মুলমন্ত্র বারা অর্চনা] করিবেক ॥ ৫২ ॥ 

' অঙ্গ (হৃদয়াি ) উপাঙ্গ (সুদর্শনাদি ) ও পার্ধদ সহিত অভিমত 

শিপ রাত পপ জর এ রর আর জজ "৮ ৯৮৯ স্পা স্পা লাশ ৭. শি ০ ১০ এ ৭ শপ পপ স্পা রা পাদ চারি সম রিবা এ ১১১১১১১১১১0 



১১১১ 

৬৮ শ্রীমন্তাগবতমৃ। [ ১১স্ক৩অ 
৮ শপে শিশালিপাপী শী পপি ৯১1 সস স্প্প্ স্পাপীশাশা শশী শশা শশী আপা সপশাশাপশী শশী শীট নটি শিট স্পেস শা শিশাীশী শট শা পশী 

পাদ্যার্ঘাচমনীয়াদ্োঃ স্নান বাসো বিভূষণৈং ॥ ৫৩ 
গন্ধমালযাক্ষত শ্রগ্ভ ধুপিদীপোপহারকৈঃ ! 

সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিব স্তবৈঃ স্তত্বা নমেদ্ধরিং ॥ ৫৪ ॥ 
আশ্লানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মুক্তি সংপুজয়েদ্ধরেঃ | 
শেষামাদাঁয় শিরস! ্বধান্্যদাস্য সকুতং ॥ ৫৫ ॥ 

এবমগ্ল্যর্কতোয়াদীবতিণো হৃদয়ে চ যঃ। 

যজেদীশ্বরমাস্মানমচিরা ্মু্যতে হি সঃ॥ ৫৬ ॥ 
পাপী ক পো পাপা পপি আর্পাস্পা হাসা শী সি পিপি 

নিষেদাৎ। উপহারে। নৈবেদাং ॥ ৫৪ ॥ 

শেষাং নির্দালাং ন্বধানি স্বস্থানে দেঁবং জি মুর্তিং করগুকে উদ্ধান্ত স্থাপয়িত্ব। পু! 

বিধিং সমাপয়েদিতি শেষঃ ॥ ৫৫ ॥ 

তান্ত্রিক কর্ম যোগ মুপসংহরতি এবমিতি ॥ ৫৬1 

|. ভ্মলনর্ডঃ। 
আত্মানং তন্ময়ং তদাবিষ্টং। কামুকাঃ কামিনীময়মিতি বৎ। শ্বধায়ি শ্রীকষণ মূর্তেঃ 

স্থানে উদ্বাসা উ্থাপ্য শয়নাদি মুন্রয়! স্তাপয়িত্বা। বন্ধ! | স্বধামি প্রদেশবিশেষে উদ্বাসা ইতঃ 

৷ উখায় শয়ন লীলায়মানত্তেন ধ্যাতা॥ ৫৫॥ 

সম্ভবেনান্তান্তপি পুজাঙ্গান্টাহ এবমিতি ॥ ॥ ৫৬ ॥ 

সেই সেই মূর্তিকে স্বীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্বানীয়, বসত 
ভূষণ ॥ ৫৩॥ 

গন্ধ, মাল্য, ছুর্ববা, পুষ্প, ধুপ, দীপ ও নানা উপহার প্রদান পূর্বক 
_ পুজা করত বিধিব€ স্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবেক ॥ ৫৪1 

আপনণকে তম্ময় রূপে ধান করত হরি মৃত্তি পুজা করিবেক। পরে 
মস্তকে নির্মল; লইয়! সৎকার পূর্বক দেবতা মুর্তিকে হৃদয়ে স্থাপন 
করতঃ পূজা সমাপন করিবেক ॥ ৫৫ ॥ 

. যেব্যক্তি এই রূপ তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসাঁরে অগ্নি বা সূর্ধ্য বা 
জল ব1 অতিথি অথব৷ স্বীয় হৃদয়ে আত্ম ভাবে ঈশ্বরের অঙ্চনা করেন, 
তিনি মুক্তি লাভ করিবেন ॥ ৫৬ ॥ 

ঠ র _ ৫ 



ও - 

১১ক্ক ৪অ] শ্রীমষ্ভাগবতম্। ৬৯ 
নীরা নিরিহ রত 

॥%1 ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং 

বৈয়াসিক্যাৎ একাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে বিদেহ প্রশ্ন স্ততীয়ো 

হধ্যায়ঃ 1%1৩।%॥ | 

যাঁনি যানীহ কশ্মাণি ধৈ ধৈঃ স্বচ্ছন্দ জন্মভিঃ | 
চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানি ক্রুবর্ত্ব নঃ॥ ১॥ 

শ্রী্রবিড় উবাচ ॥ 

॥%॥ ইতি একাদশে তৃতীয়ঃ ॥ কা র 

চতুর্থেত্ববতারেহ! প্রশ্নস্যোত্বরমুক্খবান্। জয়ন্থীনন্দনে! নাম! দ্রবিড়ো। নরসন্তমঃ ॥ * | 

ূর্ত্যাভিমত আত্মন ইতানেনাত্মনঃ প্রিয়মবতারং পৃজয়েদিত্যুক্কে হবজার জ্ঞান 

মপেক্ষিতং | তথা ক্তবৈঃ স্তহা নমেদ্ধরিমিতুান্কে গুণ কর্ম জ্ঞানঞ্চাপেক্ষিতং.। অতঃ 

পৃচ্ছতি যানি যানীতি কর্তা করিষাতি ॥ ১ ॥ 

্বয়। পৃষ্টানি কালত্রয় সম্বন্ধি সকলাবতাঁর গুণ কর্ম্মাণি কথয়য়িতুমশক্যানি সংক্ষেপতস্ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

॥ঞ্। ইতোকাদশ ক্রমসন্দর্ভে তৃতীয়; ॥*॥ 

পূর্বং শৃণুন্ স্থভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেরিত্রাক্ত* তদন্থুমারেণ। মূর্ত্যাভিমতয়াত্মন ইতি 
স্তবৈঃ স্তত্বেতি জ্ঞাতুং শক্যতে ত স্তদর্থসাহ যানি যানীতি ॥ ১॥ ২ ॥ 

॥%॥ ইতি একাদশে তৃতীয় ॥ %॥ ূ 
চতুর্থ অধ্যায়ে জয়ন্তীনন্দন দ্রবিড়সত্ম কর্তৃক অবতার ঘটিত 

কাধ্য বিষয়ক প্রশ্ের উত্তর ॥ ০ ॥ 

পূর্ববাধ্যায়ে আবিহ্ইোত্র কহিয়াছেন আপনার অভিমত মূর্তির 
উপাসনা করিবেক, এই উক্তি প্রযুক্ত ভগবানের অবতার জানা আর- 
শ্টক, তৎপরে স্তবের দ্বার! স্তব করিয়৷ হরিকে নমস্কার করিবেক, 
এতনিবন্ধন অবত।র সকলের গুণ কর্মের জ্ঞান অপেক্ষিত হইতেছে, 
অতএব রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে ঞ্ষিগণ ভগবান্ হরি স্বেচ্ছা 
বশতঃ অবতীর্ণ হইয়া যেষে কর্ম করিয়াছেন, করিতেছেন. এবং 
করিবেন, আপনার! তাহাই আমাকে আজ করুন ॥ ১ ॥ 
ঠ 



।, না | 
০ ভীমস্তগবতম্ । [ ১১স্ক ৪অ 

যো বা অনস্তস্থয ঠ গুণাননস্তাননুক্রমিষ্যন্ 

সতু বাল বুদ্ধিঃ। রজাংসি ভূমের্গণয়ে 
কথঞ্চিং কালেন নৈবাখিল শক্তি ধান: 1 ২॥ 

ডূতৈর্ধদা পঞ্চভিরাস্মস্যব্টেঃ পুরং বিরাজং 
বিরচর্ধ্য তক্মিন্। স্বাংশেন বিউঃ পুরুষা 

কানি চিৎ ক্ষণয়িষ্যামীতযাহ যে! বেহ্যাদিন]। অনুক্রমিষ্যন্ গণয়িতুমিচ্ছতি যঃ সত 

বালানানিঘ ঘুন্ধি যন্ত সঃ মন্দমতিং। দদ্বা বালের বাল! অদীর্ঘঘর্শিনী বুদ্ধি ধর কষুদ্রবুদ্ধিঃ 

কালেন মহতা ক্ষোপি মঙ্ঞামতিঃ রঞ্জাংসি গণয়েবপি। অখিলশক্তিধায়ঃ সর্বশক্ক্য! 

শ্রয়স্ত ভগবতে! গুণাংস্ত নৈবগণয়েৎ। ভথাচ শ্রন্িঃ। বিষ্কোনুকিং বীধ্যাণি গ্রাবোচং 

যঃ পার্থিবাস্ঠপি বিমমে রজাংসি যো হন্তস্তয়্ত্বরং সধস্থং বিচং ক্রমাণ স্ত্রেধা উরুগান্ন তব 
বিষ্বে ইন্ভি ॥২] 

তত্রাদৌ পুরুষাবতারমাহ ভূতৈরিতি। যদ। হ্বস্থষ্টে ভতৈ বিরানং ত্রগ্ধাডং পুরং 
নির্ণায় তশ্রিন লীলয়। প্রবিষ্টঃ নতৃ ভক্তুত্বেন প্রভৃতপুণ্যন্ত স জীবস্য তত্র ভক্ক্ 

স্বাৎ ॥৩॥ 

ক্রম সন্দর্ডং | 

তত্র 'সামান্যতঃ পুরুধানতারমাহ। ভূটতরিতি। 'আদিদেবে। নারায়ণঃ শ্ীভগবান্ 

নারায়ণে ভূরীয়াণো ভগল্চ্ছধা শব্বিতে ইত্যাদেঃ | যদ মহৎ অইূত্বেন পুরুষাকিধানমবাপ 

দা সদা তুটুবি'রাজং বিরচয্য তশ্মিন্ ্বাংশেন গ্রবিষ্টোপি ্ষধাভিধানমবাগেতার্থঃ ॥৩ ॥ 

1 স্ুনিড়ুর কহিলেন হে রাজন্! তুমি চিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ হরির 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সন্বদ্ধি সকল অবতারের, গুণ ও কর্ম, ইহা সমগ্র 
রূপে বল! অসাধ্য অতঞব সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর, হে 
মহারাজ ! যে ব্যক্তি এই অনস্তদেবের অনন্ত গুণ নকলের সংখ্যা করিতে 
ইচ্ছা! করে সে অতি মন্দ বুদ্ধি। কোন মহামতি ব্যর্তি যদিও কখন 
পৃথিবীর ধুলি কল গণনা! করিতে সমর্থ হয়েন তথাপি নর্ববশক্যাশ্রয় 
ভগবানের অনন্ত গুণ সকলের সংখা। হয়না ॥ ২॥ 

অতএব প্রথমত পুরুষাঁবতার বলিতেছি শ্রবণ কর, শ্বস্ষ্ট পঞ্চ ভূত 
দ্বার ব্রহ্মা রূপ পুরী নিন্মীণ পূর্ববক অংশবূপে তাহাতে প্রবেশ করত ৃ 
রঃ 7 41 
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চর ৪] জইইীগধতম্। রি 

ভিপানম্বাগ।সারীয়ণ আদিেবং 1 ১। 

যতকায় এষ জুধনব্য় সমিবেশো যন্যেজিয়ৈ স্তগু 
ভতামৃতয়েক্দ্িয়াণি। ' জ্ঞাত স্বতঃ শ্বমনতো বল? 

মোজ ঈষথা সন্বাদিতিঃ স্থিতি লয়োস্তব'আদিকর্তা 1 ৪1 
আদাবভূচ্ছতথৃতী' রজসান্তয সর্গে বিষ 'স্ছিতৌ।। 

সপৃমী বা। তনভৃ্ঠাঃ সমষ্টি ব্যাট জীবানাং জ্ঞান কর্েজিয়াণি যঠা গ্বতঃ স্ব স্বরূপ 
ভূতাৎ সপ্ান্থ তন্ুভূাং জ্ঞান" বম্য ্বতঃ সিদ্ধ" জ্ঞানমিতি ব| বসা শ্বসনতঃ প্রাগাহলং 
দেহ শত্ডিঃ* গজ উত্জিখ শঙ্তিঃ' ঈহী ক্রিষা যশ্চ শত্বাদিভিঃ বিশ্ব স্থিতি লয়োততবে 
্াদিকর্দা ॥ ৪ ॥ 

আরিকর্তে্যানেন "ৎ পূর্নণক* কর্রস্তবমপি স্থৃচি্তং তঙর্শরিতুং 'গুণাবতার চরাচর 
হষ্টাদি কর্তৃত্বমাত আদাবিতি। যন্তেভানুসগ: ঘসা যজস! অস্ত জগতঃ সর্গে কার্যে 
শতধৃতি ব্র্দাতহুত স্থিভৌ চবিষুধ্ত সত্ত্বেনেতি শেষ: ক্রহুপতি স্তৎ ফলদাত1। 

(এসপি কপ | উড 

ক্রমশন্দর্ভঃ । 

ভর দ্বিতীর* পুকষং বিবুখোতি যৎকায় ইতি। যচ্ছবেন তরঙ্গাণ্ড প্রবি& উচয়তে। 
বিষ্ঞোস্ ত্রীণি বপাণীন্যাদেঃ ॥ ৪ ॥ 

তল্মাদসগাবভাবমাহ আদাবিভ্তি। জর্গে বিদর্গে। বিষুঃ সত্েনেতানুক্কি গান শুদ্ধ 

আদিদেব নীরায়ণ পুরুষ সহজ্ৰ! ধারণ করিযাছেন-॥ ৩ ॥ 
যাহার শরীরে এই ভুবনত্রয় স্গিরিট রহিয়াছে, ষ্হার ইন্ড্রিয় দ্বারা 

প্রাণিগণের জ্ঞানেক্রিয় ও কৃম্মেজিয সম্পন্ন .হইয়াছে, ধাহার জ্ঞান 
স্বতঃ সিদ্ধ, যাহার নিশ্বাষে বল বীর্ধ্য, ক্রিয়। সাধিত- হয়, তিনিই নন্ব 
জঃ তমো গুণ দ্বারা জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্বের আছি কর্তা] | ৪ ॥ 

উত্ত পঙো আদি কর্তা ধলা "যুক্ত 'অন্ঠ কর্তা সূচিত হইল অতএব 
ভিন কর্ড দেখাইবার নিমিত্ত শুপাবতার দ্বার চরাটর' সৃষ্্যাদি করত 
বলিতেছেন, মহারাজ ! | এই জগতের ও 'কার্য্ের, নিমিত যাহার 
রজে। গুণ দ্বার প্রথমতঃ ব্স্বা। উৎপন্ন ₹৫৭ 'উভার "পালনের নিষিত্ব 



লী র্ 
থ৯ ভ্রীমন্তাগবতমূ। [ ১১্ক ৪অ 

জতুপতিদ্ধি'জবর্শ্মসেতুঃ | রুড্রোহপ্যয়ায় তমস! 
পুরুষঃ স আদা. ইত্যুন্তব স্থিতিলয়াঃ সতত্বং প্রজান্ ॥ ৫ | 
ধর্মন্ত দক্ষছুহিতর্ধাজনিষ্ট মুর্ত্যাং নারাণে! নর 
খষিপ্রবরঃ প্রশীত্ত; ॥ নৈষর্ম্য লক্ষণমুবাচ চচার 
কর্ম যোহদ্যাপি চাত্ড খাষিববর্ধট নিষেবিতাডিব £ 1 ৩ | 

 ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য যম ধাষ জিদবক্ষতীতি কাম শ্যাযুউ, 
ক্ত সগণং সবদু্ুপাখ্যং | গন্বাগ্নরোগণ বসস্ত . 

দ্বিজানাং তদধন্মাণাঞচ সেতৃঃ পালক ইতার্থ)। বন্য তমস! হস্যাপ্যয়ায় কর্রোহভৃৎ ইতোতৈ 

বঙ্ষাদিভি নিমিত্ত ভৃতৈঃ গ্রজান্ু উত্তবাদয়ো যতো! ভবস্তি স আদ্যঃ পুরুষ ইত্ান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ 

ধর্দ্া তারর্ায়াং দক্ষত্ত ছুহিতরি মৃত্তি নংভ্ঞায়াং নারায়ণো নর ইতি মৃর্তিঘয়েনানজ নিষ্ 
ভাতঃ তচ্চরিত মাহ নৈষ্কর্ম্যমত্ব গ্বরূপং লক্ষাতে মেন তৎ। কর্মনি্ধার রূপং ব। 
উবাচ লারদাদিভি$ স্বপ্ং চচচাঁর যোহদ্যাপি কর্্দাচরল্লান্তে খবিবর্ধনিষেধিতাবজ্বী 
যন্ত স; 1৬] 

ভগবদবতার'্ব দ্যোততকং পরমোপশমং দর্শরিতুমিতিহাসমাহ ইঞ্ইতি দশভিঃ | 
ধাম স্থানং তপসা গ্রহীতুমিচ্ছ'্ভীতি বিশঙ্কা তপো নাশায় কাম" সপরিবারং প্রেষয়ামাস 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

স্বরূপত্বাৎ। সায়িধ্যেনৈয সত্ব গুধোপবারাচ্চ 1.৫॥ 
লীল!বতারানহথক্রমতে ধর্মম্যেতি। নৈক্র্ধ্য লক্ষণং কর্ণেতি ভগবদারাধনমিতার্থ; | 

তন্ত্রং সাত্তবতমাচষ্টে নৈর্নং কম্মণাং ফতঃ ইতি প্রথমোজে ॥ ৬ ৮ 1৯ ৯৯1১৯ 

যাহার সত্ব গুণ হইতে ফড্ঞ ফল দাতা ও ছিজ ধন্্ম পালক বিষু, জন্ম 
প্রহণ করেন,আর ইহার নাশের নিমিত্ত তমো! গুণ ছার! রুদ্র অবির্ভ্তি 
হয়েন, এই রূপ ক্রমে, ধাহা হইতে পরলাগণের সতত টি স্থিতি 
৮০ ৮০১৯১৭৮৬ ॥ ৫ ॥ | 
 ধর্শের তা ক্ষ ভুহিতা সৃর্তির গর্তে প্রশান্ত খফি বর নর নারারণ | 

রণ মুক্তি দুয়ে-কদ্ম, এহ৭ করিয়াছেন, সেই য়হূর্ষি নিষেবিত কুর্তি ছয় 
নৈক্ত্্ সিদ্ধি বলিয়াছেন, এবং অদ্গাপি কর্্পাচরণ করিতেছেন & ৬ ॥ 
_ ভগবানের অবতার দৃক পরমোপশম দেখাইবার নিমিত ইতি 
রা কাইতেছেন হা ৰা লেই মুর্তি দ্বয়ের কর্ণ সাধন দেখিয়। 

শা 

এ 
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এমপ্দ রাতৈঃ স্ত্ীপ্রেক্ষনেযুতিরবিধ্যদাতম্মহিজঞঃ ৪ ৭ 

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমনাদিদেবঃ প্রাহ প্রহস্য গত 
বিস্ময় এজমানান্। . মাভৈ বিভে। মদন মাঁরত 
দেববধেবা গৃর্ঠীত নো৷ বলিমশুন্ভগিমং কুরুধবং ৪ ৮॥ 
ইথ্থং ক্রবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ সত্রীড় নত. 
শিরসঃ সম্বণং তমুচুঃ। নৈতঘ্িভে। ত্বয়ি পরে, 

সরামঃ বদরীভাপাখায়তে যঃ তং তন্তাশ্রমং অগ্গরে। গণাদিভিঃ সহ গন্ধ স্ীণাং গ্রেক্ষ- 

পান্তেব ইববে। বাণ! স্তৈর্ন তশ্ত মহিমানং জানাভীতাতগ্মহিজ্ঞঃ ৪৭1. 
অক্রদ মপরাধং অছে! অহং ধীর ইতি বিশ্ময়ে। গর্ব গ্তপ্রহিতঃ এজমানান্. শাপতিয়! 

কম্পমানান্ ভো বিডে! সমর্থ হে দেববধ্বঃ মাভৈষ্ট বলিমাতিথ্যং। তাঁন্ ্রার্থরতে ই্ম 
মন্মাকং আশ্রমং আতিথাভাবে শূন্ত প্রায়ঃ স্তাদিত্যর্থ: | ৮ | 

হে নরদেব অভয়দে শীনারার়ণে ইখং ক্রবতি সতি। দ্েবাঃ কামাদয়ঃ রানি 
নআ্রাণি শিরাংসি বেষাং তে লব্জ! ভরেগৈবনত শিরস্ক! ইতার্থঃ। সন্বণং যথা ভবতি 
কৃপা অনয়স্ত ইতার্থ:। কুপাযুক্তং তমিতি বা মায়াতঃ পরে হতো -বিকৃতে। ম্বারা- 

ইন্দ্র মনে করিলেন, ইনি বুঝি আমার পদ গ্রহণ করিবার জন্য.ত্বপে! 
হমুষ্ঠান করিতেছেন, এই আশঙ্কায় তাহার তপো। নাশের নিশিত 

কামদেবকে নিয়োগ করিলেন । কাষদেব স্বীয় গণের সহিত বদরিকা্জষে 
উপস্থিত হুইয়া তাহার: মহিম1 না জানাভে অগ্নরোগণ, বসন্ত, 
সুমন্দ বায়ু ও স্ত্রীপ্রেক্ষণ রূপ বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥:৭9 ॥ 

গর্ব রহিত আদিদেব ইন্দ্রকৃত অপরাধ জানিতে পারিয়াও সভয়ে 
কম্পমান কাশগণের প্রতি কহিলেন, হে বিভো মদন 1 হে যারেত! হে 
দেল বধূগণ ! তোমর! ভীত হইও নাআমাদিগের গিনি গাতিথ্য 
গ্রহণ কর, এই আশ্রম শুদ্ধ করিয়া াইও. না ॥-৮৪. ৰ 

হেনরদেব]! সেই দেবগণ অভয় প্রদ-নারারণ: কতৃকি এই পে 
অভিহিত হইয়া লঙ্জায় অধো মুখে বিনয় বচনেতীহাকে কহি্ভলন: হে 
বিতো 1 মায়াতীত অবিস্কৃত, ও ্ ঝর ীরগণ গিরি থে 
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ঈরিবূতে বিচিত্রং স্বারামধীরনিকরানতপাদপক্ষে ॥ ৯ ॥ 

ত্বাং সেৰতাং স্ুরকৃত| বহরোহস্তরাঁয়! স্বোকে। বিলঙ্ঘ্য 
পরমং ব্রন্ধতাং পদ্দং তে । ন্লান্তাম্ত বহিষি বলীন্দদতঃ 
স্বতাগান্ ধনে পদং ত্বমবিত] ষরধি বিত্ব মৃদ্ধি, ॥ ১০ ॥ 

ক্ষৃতৃটব্রিকা'ল গুণসারত জৈহ্ক শৈশ্বানম্মানপার 

মাশ্চ তে ধীরাশ্চেতি 'েষাং নিকটটরবানতং পাদপন্াং ধন্ত তন্নিন্ ত্য়ি এতদক্ষোভাকু 

কম্পাদি নচিত্রঃ ॥৯ ॥ 

অন্মাকঞ্চাপরাধাঁচরণং স্বভাব সিন্ধতান চিত্রমিতাহছঃ ত্বামিতি ত্বাং সেবসানানাং 

সুরৈরিক্ঞান্দিভিঃ কতা অন্কুরার! বিপ্লা ভবন্তি কন্মাদিতাত 'লাছুঃ ত্বক ইত্তি। শস্থানং স্বর্ণ 

মহ্িক্রমা পরমং তব স্থানং ব্রক্ঘ চাং নান্তপ্ত ত্বামসেবমানসা ঝুতো। বহির্ষি ষক্ষে শ্বভাগান্ 
পুরোড়াশাদীন্ বলীনৃ কবান্ কষক ইব বাচ্ছে ইন্দ্রাদিভ্যে! দ্রতঃ গ্রাষচ্ছতঃ। তর্হ্ি 

মন্তক্কাঃ কিং বিগ নশ্ঠুতি নেত্যানুঃ ধৰ ইতি যদীতি নিশ্চয়ে যত স্বং হুরাধীশো হবিতা 

রক্ষকঃ অতে! ইসৌ বিদ্মানা" সূর্ঘি, পাদমভ্বি* ধতে কুতঃ পুন স্বয়ি বিশঙ্কেতি ভ্ঞানং ॥ ১০ | 

, ত্ববক্কানাস্ত কেবল: তপশ্চবতাং দ্বযী গঠিঃ অল্মাকং ব। বশ যাগ্তি ক্রোধস্ত বা 
তত্রান্মপ্বশাঃ কামোপভোগমপি তাবদনুভবান্ত। ক্রোপবশাঃ পুনবত্তি মন্দা উত্যাভঃ 

ক্ষুতৃড়িতি। ক্ষুচ্চ ভূটচ ভ্রিকাল গুণা*্চ শীতোষিও বর্যাণি মাঝম্চ গ্রাণে। বাহো! বা 

জৈন্বা। জিহ্ব! -্োগাশ্চ পৈশ্ব। গুভ্তাপন্োগাশ্চ ॥ এনান আন্মমন্ অপাব জলপিবপান 

ক্রমনন্দ্ভঃ | | 

ক্রোধন্ত গোম্পদত্বং ঘ্ববিষয় ঘানন সাত্রের্ঁ কিচ্ছিপ্নতাম্নত দৈহ্বারি বদবিচ্ছিন্নত্ব 

শিতি ॥:১১ 01১২1 ১৩1 58 1১৫১৬] ১৭ ॥ ১৮7১৯ ॥ 

আপনি জপনার কিছুই বিচিত্র নহে ॥ ২৯॥ 

যাহারা আপনাতর সেবা কয়েন স্থৃতরাং তাঁহারা স্বীগ্ন স্থান অতিক্রম 
, করিয়৷ আপথার"পরম গে গমন করেন, অতএব ভাহাদিগেরই দেবস্পত 
বনু বিত্ব হইবার সম্ভাবনা, কিস্ত আখাঘি মাচা 'ক্ষিত।তিনি, সমুদায় 
বিস্ষের '্ন্তকে পাঘাঁত ররেন ॥ ১০ ॥ 

কোপ কোন ব্যক্তি অপার জলধিরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা ঈতোঞাদি, প্রাণ 

বাঁযু জিছ্বার ভোগ ও ইজি ডোগ স্বরূপ আমাদিগের অধীনত! হইতে 

ই 
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জলবধীনতিতীর্ধ্য ফেচিৎ। জক্রোধস্য যান্তি বিয়ালম্ 

বশং পদে গো ফ'জন্থি ঢুম্চরতপশ্চ রথোত্হজন্তি ৷ ১১। 
ইতি প্রগৃণত।ং তেষাং জ্তিয়োহতাডৃত দর্শনা 
দর্শয়ামাস গু শ্রাষাং স্বর্চিতাঃ কুর্ববতী বিঁড়ঃ॥ ১২ ॥ 
তে দেবানুচরা দৃষট। স্্রিয়ঃ স্্রীরিব রূপিণীঃ | 

গন্ধেন যুখুছ স্তাঁসাং রূপৌদার্ধ্য হতশ্রি়ঃ ॥ ১৩ 
তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ গ্রহসম্সিব | 

অতিতীর্যা বিলভ্ঘা গোম্পদে মজ্জস্তি কুতঃ যতঃ ক্রোধমা বিফলন্ত্ বণ* যান্তি গচ্ছৃত্তি। 

কিঞ জলে মজ্গ্ছো যথা শিনশাঃ সন্থো মস্তকাবোপিতঃ ভাবমুৎস্যঙ্গন্তি ভপ1 নমোক্ষাব 

নচ ভোগায় শাপাদিনা ছুশ্মরশ্প উৎস্থজস্তি। ১১] , 

স্িয়ো যোগ নির্িতাঃ স্ত্ীঃ গুভ্রষাঃ কুর্বতীঃ স্বর্চিতাঃ সুষ্ঠ, অলঙ্কতাঃ চেবাং স্ব লাব- 

ণ্যাদি দর্পোপশমায় দর্শযামান ॥১২॥ 

বূপিণী মুর্ধিগন্ীঃ প্রি ইব তাঃ স্ত্রী দৃষ্টি তাসাং বপক্টৌদার্যোণ মহকেন হ্তা 
শ্রী: কাণ্তি যেঁষা' তেং ॥ ১৩॥ 

বৃধ্বং ই ক বয়ং বরাকা£ককচেমা ইন্ডি চেত্তত্রাত সবর্ণা* সমানবপা,। নৈফাপা 
চট 

সপ কম্পিত সপ সিসি শপ নি প সপ শি পাস আপাত ররর 

উত্তীর্ণ হইয়াও বিফল ক্রোধের বশীভূত প্রযুক্ত গোম্পদে নিমগ্ন হয়, 
দুশ্চর তপস্যাও বৃথ! পরিত্যাগ করে ॥ ১১ ॥ 

পরে বিভু নারায়ণ এই রূপে স্তর্ব কারী দেই দেবতাদিগের দর্প 
শান্তির নিমিভ তাহাদিগকে অদ্ভুতদর্শন, সমলঙ্কৃত, গুশ্রীযারত, যোগ 
নির্শিত স্ত্ীগ্নণ দর্শন করাইলেন ॥ ১২॥ 
€ তখন সেই দেবাশুচরেরা 'লক্গমীর ন্যায় রূপ সম্পন্ন স্ত্রীগণকে 

অবলোকন করিয়া এবং তাহাদিগের জপৌদাধ্যে শ্রীহীন হইয়া পরি 
মগ গন্ধে মুহমান হইলেন ১৩ ॥ 

তখন 'দেবদে নারায়ণ' হস্ত" করিতে করিতে ততহার্দিগকে 

কহিলেন, এই স্বর্গভূষণ স্ত্রীগগগের মধ্যে একটা প্রার্থনা।কর)' আনি 



ূ | ৮] 
/ শীমাগবতগ্ | [১১৪৭ 

আসামেকতরাং রৃদ্ধং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাং ॥ ১৪ ॥ 
ওমিত্যাদেশমাদায় মন্বা তৎ স্তরবন্দিনঃ। 
উর্ব্বশীমগ্লরশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যয়ুঃ ॥ ২৫ ॥ 
ইন্দ্ায়ানম্য সদমি শৃণৃতাং ত্রিদিবৌকসাং | 
উচুর্নারায়ণ ঘলং শক্ত স্তত্রাস বিস্রিতঃ ॥ ১৬। 
হুংসম্বরপাবদদচ্যত আত্মযোগং দত্তঃ কুমার 

খষতে। ভগবান. পিত1 নং। বিষুঃ শিবায় জগতাং 
কলয়াবততীর্ণ স্মেনা হৃতা মধুভিদ] শ্ুতয়ো হয়ান্যে ॥ ১৭1. 

পে পপ ৯০০০৮ ৩ 

পদনুরূপেতি চে ম! ভবতু তথাপি স্বর্ন ভূষণ রূপাং ॥ ১৪ ॥ 
গুরবনদিনে। দেবভৃতাঃ ॥ ১৫ ॥ 

ইলা ইন্্র' গতি নারারণ বলমৃচুঃ তত্রান ত্রাস' প্রাপ্ডো বিশসিতষ্চ তত্র বিদ্মিত 
আসেতি বা ॥ ১৬। 

অন্তানপ্যবতার!ংস্তচ্রিতানি চাহ হংস শরূপীতি | দত্তঃ দত্বাত্রেয়ঃ কুমার 

সনকারিঃ নঃ পি গ খদভশ্চ বিষুরেব কলয়াবতীর্ণঃ সন্ আত্মযোগমবদৎ। তেন বিষ্ুন! 
হয়ান্তে হয়গ্রীবাবত্বারে মধুভিদা সহ1 তত্র পাতালতঃ শ্রুতয়ঃ আঙ্গুত1ঃ ॥ ১৭ ॥ 

প্রদান করি ॥ ১৪॥ ্ 

- পরে সেই দেবভৃত্য গণ ভগবদাজ্ঞান্ুমারে প্রার্থন! পুর্ববক 

| উর্বশী-নামক ঘপ্নরাকে লাভ করত তাহাকে প্রণাম করিয়া! উর্বশী 
সহিত স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ 

অনন্তর তাহার! ইন্দ্রসভায় গিয়। তাহাকে প্রণাম পুর্ববক 'সকল 

দেবতার সমক্ষে নারায়ণের বল বিষয় বর্ণন করিলেন, ইন্দ্র তাহাতে 

বিন্ময়াপন্ন হইয়া অতিশয় ত্রাসিত হইলেন ॥ ১৬।॥ .. 
ছে রাজন্। অন্যান্য অবতারদিগের চরিত্র বলি গ্রেবণ কর, জগস্ত্ের 
হিতের নিমিত্ত হংসরূপী অচ্যুত বিষুঃ অংশর্পে অবতীর্ণ হইয়া দৃত্ধা- 
ব্রেয়কে : আাত্মযোগ . বলিয়াছিলেন, পরে. দত়াত্রেয় সনকাদিগকে, 

ম্নকদি. আমার পিতা ঞয়তকে . বলিয়াছিলেন এরং, হয়শরীবাবতারে 
্রধুহত। সেই বিষু কর্তৃক বেদ সকল উদ্ধৃত হয়॥ ১৭৪ 



৫]. রী 
১১ক্ক ৪অ] ভ্ীমষ্ঠাগবতম্। ৭৭ 

গুপ্তোহপ্যয়ে মনুরিলৌবধয়শ্চ মাগস্যে ক্রোড়েহতো 
দিতিজ উদ্ধরতাস্তপঃ গ্মাং । কোঁ্পে ধৃতোহন্িরস্ব 
তোম্মথনে ন্বপৃষ্ঠে গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমযুঞ্চদার্তং ॥ ১৮1 
সংস্তম্বতো ঘিপতি হান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ শক্রঞ বৃত্ত 

বধতস্তমপি প্রবিষ্টং ৷ দেবস্্িয়ো ইন্থুরগৃহে পিহি 
তা অনাথ! জদ্বে হস্থরেজ্্রমছবায় সতাঁং নৃসিংহে ॥ ১৯। 
দেবাস্থরে যুধিচ দৈত্যপতীন্ হরাঁথে হত্বাস্তর়েষু 

ইল! পৃথ্বী ওষধয়শ্চ গপ্তাঃ ক্রোড়ে বরাহাবতারে গ্রাহাৎ গজেক্রমমুখ্চৎ মোচয়ামাস। | 
এবমাদৌ। যত্রাবতারে নাম নাঝ্তি তত্র বিষুঃ শিবায় জগভাং কলয়াবন্তীর্ণ ইতান্ববর্ত- 
নীয়ং | ১৮ | নী 

সংস্তবতঃ ভ্তন্তিং কুর্বাণান্ খষীন্ বালিখিল্যান্ কশ্ঠপার্থং সমিদাহরণে গোষ্পদে 
নিমগ্নানিজ্রেণোপহলিভান্ উদ্দত্যাপদেইমোচয়ৎ | তমসি ব্রদ্ধহত্যায়াং প্রবিষ্টং 
মোচয়ামাস ॥ অন্থরগৃহে পিহিতাঃ মিরুদ্ধ1! যা দেবস্ত্রিরঃ তাশ্চামুঞ্খ | অনেকাৰ 
তারৈঃ1 ১৯ 

অস্তরেষু সর্বমন্বস্থরেযু কলান্তি মূর্তিভি ভূর্বিনানি অদধাৎ অপালয়ৎ ঈমাং পৃর্থীং | 

মতস্যাবতাবে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী ও ওষধি সকল রক্ষা করিয়! | 
ছিলেন, বরাহাবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করত দিতিনদ্দন 
হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন, কুর্াবতারে অস্বতমথনে স্বীয় পৃষ্ঠে 
মন্দর গিরি ধারণ এবং ভয়ার্ত শরণাপন্ন গজেক্জ্রকে কুস্ভীর বদন হইতে | 
মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৮॥ 

নৃমিংহাবতারে কশ্ঠপার্থ কান্ত আহরণ নিমিত্ত গোষ্পদ জলে 
নিমগ্ন স্তবকারী বালিখিল্য খষি গণকে রক্ষা করেন ও বৃত্রাস্থরবধে ব্রহ্ম 
হত্যা পাপে প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে উদ্ধার করেন এবং অস্থুর গৃহে নিরুদ্ধা 
অনাথ দেবস্ত্রী গণকে মোচন করেন, আর সাঁধুদিগের অভয় নিমিত 
অহরেশ্দ্র হিরপ্যকশিপুকে বধ করেন ৪ ১৯ ॥ 

সর্ব মন্বস্তরে অংশে অবতীর্ণ হইয়। দেবানুর যুক্ঠে' দেবতাদিগের,| 
85455 ১৮০ হীিজি। 



টি 
পট" শ্রীমন্তাগধতহ্। [১ক্ষ ৪অ 

ভূবনান্তদধধাৎ কলাতি. ভৃত্বাথ ধামন ইমাযহর: 
দ্বলেঃ ম্মনাং ঘাচ্ঞা। ছুলেন সমদাদিতেহ সুতেভাঃ ॥ ২০ ॥ 
নিঃ ত্তিয়ামকৃত-গাঞ্চ ভ্রিসগুকৃতে। ঘামস্ব.হৈহয় 
কুলাপ্যয় ভার্গবাগ্রিং । মৌধবিৎ ববন্ধ দশবক্ত, 
মহন্ সলঙ্কং সীতাপতির্জয়ড়ি লোকমলগ্কীর্ভিঃ ॥ ২১৭ 

ভূমের্জ্র'বতরণায় যহুষজন্মা জাঁতঃ করিষ্যতি 
সরৈরপি দুক্ষরাঁশি 1 বাঁদৈর্বিফোহুয়তি যজ্ৰ ককাতো 

সমদাৎ দদে॥ ২7 

হৈহয়ানাং কুলস্তাপ্যযায় ভার্গব বপোহযিঃ | সরামে। দাশরথিঃ সূ মলক্কং লঙ্কায়াং 
স্থি্ং । সচ জয়ভি বর্ধমান কালীনো। ইবতাষ ইতযার্থ; ॥ ২১ । 

ভাবিনং শ্রীরষ্ণাবতাবমাহ ভূমেরিতি। বুদ্ধাবভাবমাহ বাদৈবিতি। অতদর্থান্ 
শৈত্যান্ বিমোহমিধাতি বাটৈহিংস| গ্রান্তিপাদ্ক বেদনিন্দ। পট, বচনৈরিতি ভাবঃ 
চারি রিনি তন সপ পিস তি পা আস ৮৮. সপ পা 

্ ক্রমসন্নভঃ | * 

সল্কমিসি নিল গণ সন্ধিন্মিত্যর্গঃ) জয়শীনি। জয়তি জন নিবাস 
ইন্টি বং ॥২১॥ 

শৃপ্রা মিত্যুতয়তরান্বয়ঃ। পূর্বত্র উগ্রাখ্যান্ পরত্র শ্লেচ্ছানি্চার্থঃ ॥ ২২ ॥ 

স্পটে 

স্পা শিপিপীশিপাশীশীশীাশিীীীশিশীশীশাঁশাীশ্গ শি ৯4548 442:- 

নিমিত্ত দৈত্যপতিকে নাশ করিয়! ভ্রিভুবন পালন করেন। বামনাব- 
তারে বলিরাজ হইতে যাচ্ঞাছলে এই পরথিবী হরণ করত পুনর্বার 

তহাকেই প্রদান করেন ॥ ২০। 

পরশুয়ামাবতারে হৈহয় কুল নাশের অগ্নি স্বরূপ জামদগ্ন্য রূপে 
অবতীর্ণ হইয়। এক বিংশতিবার এই পৃথিবীকে নিংক্ষত্রিয়া, করেন | 
রাঁমাবতায়ে দশাননকে বিনাশ করত সমুদ্র বন্ধন করেন এবং লোক 
ঘলত্ব কীত্তি.সেই সীতাপতি রামচন্্র জয় যুক্ত হউন ॥ ২১॥ 

মেই জন্ম রহিত পুরুষ ভূমির ভারাবতায়ের নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হয়া দেবতাদিগেরও ু্ধর কার্য, ক্রিবেন,. ও যজ্ঞানধিকারী 
অথচ হজ্ঞ কারী দৈত্যগণকে বুদ্ধাবতারে. অহিংসাবাদছে বিখ্বেহিত 

ৰা 



১১ক্ক গুআ ] মত গবতম্। শট 
মিরর রিনি রিয়াল তিররোরারা রানির 

হতাহাম্ শুর্রান'কলে। ফিতিডভূখোনাহনিষ্যদন্তে ॥ 
এবং বিধানিগশ্মানি কন্ধাবিচ জগতৎপতৈঃ 1 

ভূর়ীণি ভূরিষশসো বর্ণিতানি মহাড়ুজ$ 8২২ ॥ 
ইতি প্রীভাগবতে মহাঁপুরাণে পারষহংশ্ীং সংহিতীয়াঁং বৈয়াসিফ্যাং 

একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে চুর্োধ্্যায় ৪ 90%0 
প্ররাজোবাচ ॥. ' 
ভগবস্তং হরিং প্রায়ো ন ভজস্ত্যাত্মবিতমাঃ। 

কন্ধ্াবতারমাহ পৃ্ানিতি। গ্রহনিষাৎ হমিধাতি শুড্রান্. িরসজ্ ৪২২৪ 

॥৬ 1 ইত্োকাদশে চতুর্থ; | | | 
পঞ্চম ভক্তিন্থীনানাং ক্ষা। নিষ্ঠ। কে যুগে যুগে । , বিষোঃ পুজ। বিধিয়িতি নাহ 

মুচাতে ॥ * | 

ত্বাং মেবতাং হুয়কুতা বহবে! ইন্তরায়! ইত্যনেন প্রীহরিতক্ত| বিশ্ব মূর্তি, পদং দস! 
পরাং গতিং যাস্তি স্ভক্ানাস্ত বি! ভবস্তীত্টক্তে তর্হি তেধাং কা গতি 9ভঁবদ্ধীতি পৃচ্ছতি 

' ক্লুমসদর্ভঃ | 
॥*॥ ইতোকাদশ ক্রদলনর্তে চতুর্থঃ 7৬1 : 

মুখ বাহ্বিততি বিরাট, তদন্তর্যামিণে। রভেদোক্তি:। মুখ বাহুরুপাদেভা ইত্াপলক্ষণমেব। 

করিবেন এবং কলিযুগের অস্তে শ্রেচ্ছ প্রায় রাজগণকে বিনষ্ট, করিবেন 
হে মহাভুজ! সেই ভুরি যশা.জগৎপতি শ্রীকের এই প্রকার [ছু 
ভূরি জন্ম ও ৬ বর্ণিত আছে ॥ ২০॥ 

১8 %8. ইতি একাদশে চতুর্থ .8%1. 

পঞ্চমাধ্যায়ে তক্তিহীন ব্যক্কিদিগরের কি নিষ্ঠ। এবং য় যুগে বি | 
পূজার বিধি কি, এই ছুই প্রশ্নের উত্ভর..* &- .... .. 

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন পূর্বে উদ্ধ হইয়াছে মারার যাহারা 
সেবা করে এতাদৃশ, হরিতজ.দ্বেরুত বিশ্বের মন্তকে. পদা্প- করিয়া 
শে গতি প্রীত হয়েন,. কিন্ত হরি বিমুখ ব্যক্তিদিগের রেল নি. ছয়, 
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তেষামশাস্তকামানাং কানিষ্ঠাবিজিতাত্বসাং ॥ ১৫ 
মুখ বাহুরুপাদেছ্যঃ পুরুষন্তাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো জঙজ্ঞিরে বর্ণ। গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥ ২0 
য এযাং পুরুষং সাক্ষাদাত্স প্রভবমীস্বরং | 

তগবন্তমিতি। হে আত্মবিত্বম1ঃ অবিজিতাত্মনাং অতএবাশাস্ত কামানাং ক! নিষ্ঠা কিং 

প্রাপামিতার্থঃ ॥ ১ ॥ 

ব্ননকন্ত গুরো। 9ভগবতোহনাদরাৎ গুরুদ্োহেণ হূর্গতিং যাত্তীত্তি বক্ত,ং ভগবতঃ 

সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাপাং উৎপত্তিমাহ মুখেতি গুণৈঃ সন্েন বিপ্রঃ সত্বরজোত্যাং ক্ষবিরঃ। 
রমগ্তমোত্যাং বৈশ্তঃ। তমস! শৃদ্র ইতি 71 

এবাং মধ্য যে হজ্জত্বান্ন ভজন্তি। ধেচ জ্ঞাত্বাপি অবজানস্তি আত্মনঃ গ্রভবেো জন্ম 

ক্রগসলার্ভঃ। 

শ্রমেধু। ঘধোক্কং। গৃহাশ্রমে! জঘনতো! বরহ্গচর্ধ্যং ছদে.মম | বক্ষঃ ্থালাধনেবা 1 
ভানঃ শীর্ষণিচ স্থিত ইতি ॥১॥২॥ 

ন ভজন্তযপ্ত এবাবজানভ্তীতার্থঃ | যত্ব1। কেচিদশ্রত্ব! ন তঙ্ন্তি কেচিচ্ছত্বাপিন 
তজস্তি চেদবন্গানন্ত্যেবেত্যর্থ; | স্থানব্র্ণাশ্রম রূপাৎ স্বাশ্রমান্ত,&ঃ সন্তঃ ক্রমাদধে! 

অতএব হে আত্মকিত্তম খবিগণ ! যে কল ব্যক্তি ভগবান্ হরির ভজনা 
করে না, সেই অজিতাত্বা। (অস্থির চিত ) অশান্ত কাম, পুরুষদিগের 
গতি কি হইবে ॥ ১॥ 

চমস কহিলেন, মহারাজ 1 স্বীয় জনক সির ভগবানের অনাদর 
প্রযুক্ত তাহাদের দুর্গতি লাভ হইবে, অতএব শ্রবণ কর, পরম পুরুষ 
ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পা হইতে ্রহ্মচধ্যাদি আঞ্জাম সহিত 
গুণাপুসারে পৃথক্ পৃথক্ ত্রাঙ্গণাদি চাঁরি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৪ 
(সেই বর্ণ চুইয়ে মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মগ্রভব ঈশ্বর পুরুষকে 

] না জান! নিমিদ্ভ ভজনা করে না, অথবা জীনিয়াও অবজ্ঞা করে তাঁহারা 
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ন ভজন্ত্যবজানত্তি স্থানাদৃভ্টাঃ পতস্তঃধঠ ॥ ৩॥ 
দুরে হরিকথাঃ কেচিৎ দুরে চাচ্যতকীর্নাঃ 
তিয়ঃ শুরা দয়শ্চৈষ তেহমুকম্প্যা ভবাদৃশাহ ॥ ৪ ৪ 
বিপ্রো রাজন বৈশ্ঠো। বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদাস্তিকং | 
শোঁতেন জন্মনাথাপি মুহৃস্ত্যান্ায়বাদিনঃ ॥ ৫ ॥ 

য্মাং। তদতজনে কুতগ্তামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি স্থামাধবর্ণাদাশ্রমাদ্তরষ্টাঃ ॥ ৩ , 
তত্র যে হজ্ঞান্তে ভবহ্িধানামনুগ্রাঙ্থ! ইত্যাহ দুরে ইতি। দুরে হরিকধ! শ্রবণং 

যেষাং তে অতএব দূরে চাচাত কীর্নাশ্চ যেযামিতি বা ॥ ৪ ॥ 
জ্ঞান লব দূর্বিদগ্াত্বঘচিকিৎসিততত্বাৎ উপেক্ষ। ইন্যাশয়েনাছ বিগ্র ইতি পৌছে” 

নোপনয়নাখধোন উপলক্ষণমেতৎ অধাধনাদিনাপি হবেঃ পদাস্তিকং গত্তজলোতমাধিকারং 

প্রাপ্ত অপিমুস্ৃস্তি কর্শ ফলেবু সঞ্জন্তে। কৃত আমারেযু যে বাদাস্তে মোহক তয়! 
বিদাস্কে যেযাং তে । তহ্ক্তং গীতান্থ। যামিমাং পুশ্িতাং বাচং প্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ| 

বেদ বাদয়তাঃ পার্থ নাগ্ভদস্ভীতি বাদিন ইত্যাদিনা 1 ৫1 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

গচ্ছম্তীতার্থঃ ॥ ৩ ॥ 

তত্র পূর্ববাননুগ্রাহয়তি দূর ইতি ৪0 
উত্তরাসুপেক্ষয়তি বিপ্র ইতি | আমায় বাদিনে! জৈমিনীয়াঃ। আযায়ঃ কর্ঘ কাণডং: 

ভেহি তক্মাতর বদন শীলান্তস্ত সৃহরাং বরক্মাকাওন্ত যাখীর্ঘযা যেদিনোইনীশ্বরবাদিনঃ ॥ ৫ ॥ 

বর্ণশ্রম হইতে ভ্রউ হইয়া অধঃ পতিত হয় ॥ ৩॥ 

যে সকল স্ত্রী শুর্রাদির সম্বন্ধে হরি কথ| বা হরি কীর্তন হদুরব্তী 
তাহারা ভবন্িধ লোকের অনুগ্রহ পান ॥ ৪ ॥ 

ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহারা উপনয়ন বেদাধায়ন রূপ শ্রোতি 
জন্ম ঘ্বার। হরিপাদপন্মের নিকটবঙ্তি অর্থাৎ হরিপাপন্ম ভজনের উত্তমাধি- 
কার প্রাপ্ত হইফ়াও বেদের অর্থবামে বিদ্ হইয়া কর্ম ফলে আলক 
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কর্পগ্কোবিদান্তব্ধ দুর্খাঃ পণিতমানিনঃ। 
বদস্তি চাটুকাম্মঢ| ষয়। মাধ্যা গিরোৎসথকাঃ ॥ ৬৪ 
রজন! ঘোরসংকল্পাঃ কামুক! অহিমন্যবঃ | 

পাপ 
(জিততে 

তক্তিমার্গদার্টায় তেষাং মোহং গ্রপঞ্চযরিনতি কর্ধরণীত্যাদিন1। যখ1 বন্ধকং কর্প 
নভবতি তথ। কর্ত,মজ্ঞাঃ নচাভিজ্ঞান্ পৃচ্ছভি যতঃ স্তব্ধাঃ। অনভ্রাঃ ত্ন্ধত্বে হেতুঃ যতো 
মূর্খা অপি পণ্ডিত। বরমিতি মানয়ন্তঃ। অভঃ অপাম সোমমমবত] অভূম অক্ষযাং হবৈ 
চাতুর্মান্ত যাজিনঃ নুকৃতং ভনতি যত্র নোফং ন শীতং শ্তাননগ্ানি নর্পপ্যরায় ইত্যাদিকয়! 
য়! মাধা! গিরোৎ্ম্থকাঃ সন্থো মৃঢ়। স্তয়! চাটুকান্ অগ্সরোভিঃ সহ বিহরিষ্যাম ইত্যাদি 

প্রি্য।ন্ শব্ধান্ বৃত্তি ॥ ৬ 
কিঞ্চ তেষাং বর্দাতি নিবেশাৎ কাম ক্রোধ দল্ভাদয়ে! বর্ধস্থ ইতাহ রঙ্গসেনি 

পু ক্রমসন্দর্ঃ | 

তেষাং মোহমেবাহ্ কর্ণণাকোবিদ! ইতি ৬ 

জংশাধঃ পীতৌচ ক্রমেণ দর্শয়তি রজসেঠি ভ্রিডিঃ। তত্র প্রথমেন সর্বেধামেষ 

তক্তিমার্গের দৃঢ়তা নিমিত পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের মোহ বিস্তার 
পূর্বক নিন্দা করিয়। কহিলেন মহারাজ! কর্দ্মে অকুশল অর্থাৎ কি 
প্রকারণ্কম্ম করিলে বন্ধন না হয় এরূপ করিতে অজ্ঞ, এবং অভিতন্ত 

ব্যক্তিদিগকেও জিজ্ঞাসা করে না, অতএব অন্তর ও মুর্খ অথচ পণ্ডিতাভি- 
মাঁনী মু, সেই লোক সকল আহার ধিহারাদি যে মধুর বাক্যে আপনারা 
উল্লাদিত হয় ভর্থাৎ সোম প্রান করিয়া অস্ত হইব, চাতুর্মাস্ত যাগ 
করিলে যেখানে শীত নাই, উঞ্ণ নাই, গ্লানি নাই, শত্রু নাই সেই 
হ্বক্কৃতি লাভ করিয়া অগ্সর।গণের সায়া বিহার করিব, তাহাই বলিয়। 
থাকে ॥৬৪. 

গ্রিবং রজে। গুণ প্রভীবে ্মতিচার রত, কামুক সর্পের ম্মায়, কুর, 
দাস্তিক, আত্মাভিমানী, পাপাস্বা লোকে অচ্যতপ্রিয সাধুদিগকে দেখিয়! 

হি 



১১স্ক ৫অ ] শ্রীমন্তাঁগবতম্। ৮৩ 

দাম্ভিক! মানিনঃ পাপা বিহসস্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ৪৭ ॥ 
বদস্তি তেহন্যোছ্যযুপাসিত স্ত্িয়ে! গৃহেষু 
মৈথুন্য পরেষু চাশিষঃ| যজন্তাস্ফীঙ্ন 

ত্রয়েশ ঘোরঃ অভিচারাদি সন্কপ্পে! যেষাং তে অহিবন্বন্া খেষাং তে 1৭ ॥ 

কামুকত্বং প্রপঞ্চয়তি বদস্তীতি। উপাসিতাঃ স্ত্িয়ে। খৈ নতি বৃদ্ধা তে মৈথুন্তং মিথুন 
স্থখমেব পবং নস্বাতিথযাদি যেষু গৃহেযু আপিযে! খদত্তি ইদমদায ময়! লং ইদং প্রাপ্সো 

মনোবথং। ইদসন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনমিত্যাকারাঃ। দ্াস্তিকচাং গ্রপঞচয়তি 

যক্জস্বীতি। অস্থষ্টা্ন বিধান দক্ষিণং ন হ্যা ন সম্পাদিত। অন বিধান দক্ষিণ! বগখ! তখ। 

ব্রমসন্দর্ভঃ। 

তেষাং নিন্দা দ্বিতীষেন বিপ্রাণাং ভূতীয়েন রাজন্ত বৈশ্যানামিতি জ্বেয়ং ॥৭॥৮| ৯1 

উপহাস করিয়া থাকে ॥ ৭ 

এবং মিথুন সুখ বিশিষ্ট গৃহে বসিয়! স্ত্রীগণের উপাসনা! করত 
পরম্পর কাম ভোগের বিষয়ই কহিয়া থাকে ও অন্ন দান বা দক্ষিণা 
বিধান ব্যতিরেকে অজ্ঞতা বশতঃ বৃথা যজ্ঞ করিয়া ভোগের নিমিত্ত 

তাহাতে অনর্থক পশু বধ করে ॥ .... 
তাৎপর্য । ৭ শ্লোকে যে কামুক ও দাস্তিক বল! হইয়াছে তীহার 

বিস্তার এই যে, উক্ত ব্যক্তি সকল স্ত্রীগণের উপাসনা করে অর্থাৎ 
তাহাদিগের উপদেশানুসারে কার্য করে এবং মিথুন হখকেই স্মুখ 

বলির মানে, রিল্ত জ্ঞানিগণের উপদেশ শ্রবণ অথবা অতিথি সপর্ধযা 
ইত্যাদি কিছুই করেনা। অপর মনো মধ্যে অভিলাষ করে, অদ্য 
ইহাই লাভ হইল, পরে এই মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এক্ষণে আমার এই 
আছে, ভবিষ্যতে পুনরায় ধন প্রা্ত হইব । আর দাস্তিকতা এইকপ 
বিস্তার করে মে, যজ্তে অ্গ বিধান বা দক্ষিণাদি প্রদান না করিয়া কেবল 
উদর ভরণার্থ পণ্ড হর্ত্যা করে, পর প্রাণ হিংসা! করিলে যে কি দোষ 



বিধানদক্ষিণং বৃত্তো পরংদ্বস্তি পল্নতদ্বিদঃ ॥ ৮ ॥ 
শ্রিয়৷ বিভূত্যভিজনেন বিদ্যয়! ত্যাগেন রূপেণ 

বলেন কর্ণ | জাতন্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্ব 
রান্ সতোহবমগ্ন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ৯। 

সব্বেষু শশবতনুভৃতস্ববস্থিতং যথাখম। 
স্বানযভীষ্টমীশ্বরং | বেদোঁপগীতঞ্চ ন 
শুতে বুধা মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়! ॥ ১০ ॥ 

বজন্তি তদাচ বৃত্বৈ জীঁবিকার্থং পরং কেবলং পশূন মস্তি । অতন্ধিদে। হিংসাদোষাইন- 
ভিজা; ॥ ৮। 

মানিভাং গ্রপঞ্চর়তি শ্রিয়েতি শ্রিয়! ধনাদি সম্পদ। বিভৃতা। এশ্বর্যোণ শ্রিয়াদিন! জাতো 
বঃ য়ে! গর্্ঘ স্তেনান্ধা ধী খে্ষাং 2 ঈশ্বর সহিতান্ সতঃ অবসন্তন্তে ॥ ৯ ॥ 

কিঞ্চ এবং বর্তমানান্তে বেদতত্বার্থং স্কুটমপি ন জামস্তীত্াাহ সর্কেঘিতি | কেন 
রূপেণাবন্থিত* তদাছ আত্মানমীশ্বরং আত্ম তয়া | ঈখর তম! চাবস্থিতং এবমপার্গস্বমাহ যখ! 

খমিতি পুরুমার্থতাধাহ অভী ইমিতি ক্কুটত্ব্চাহ বেদ্বোপগীতঞ্চেতি | তৎ কুতঃ যতো? 
মনোরধানাং খ্যবায়ামিষ মদাসেব। বিষয়াণাং বার] গ্াবদত্তি ॥ ১০ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ভেষাং ফোহজং প্রমাদমাহ সর্ধবেধিতি । তত্র শঙ্বদিতি বিছদগ্থুভব সিদ্বপবং বেদেতি 
বেদপিহুত্বং চেস্বয়ন্ত দর্শিতং ॥ ১০ ॥ 

হয় তন্ধিবয়ে তাহার! অনভিজ্ঞ ॥ ৮ ॥ 

আর সেই খল স্বভাব লোকের! ধন, সম্পতি, এব, আত্মীয় 
বিদ্যা, দান, রূপ, বল ও কর্ম বার! জাত গর্ষে! অন্ধ হইয়া! হরির সহি 
হুরিপ্রির সাধুদিগের অবমাননা করে ॥ ৯॥ 

সেই নির্বোধ লোকের স্প& রূপ বেদতত্বার্থ অবগত নহে, 
আকাশের গ্ভাঁয় সর্ধব প্রাণিতে সর্বদা অবস্থিত ও বেদোঁপগীত অভীষ্ট 
ঈশ্বর আত্মাকে শ্রবণেও আলোচন করে না, কেবল বাক্যেতে শব 
মনোরথ অর্থাৎ স্ত্রী সম্ভোগ, মদ পান ও আমিয ভোজন ইত্যাদি 
বিষয়ের জল্পনা করে ॥ ১০ ॥ 

, পর 



রঃ 

১১স্ক ৫আ] জীমন্কাবত্তম। ৮৫ 

লোকে ব্যবায়ামিষমদা সেবা! নিত্যাহি 

নগ্থ ব্বাক়াদীনামপি খতো ভার্যযামুপেয়াৎ হতশেষং ভক্ষয়েখ ইঙ্যাদিন] বিছিতত্বাৎ 

কিমেৰং নিন্দাতে অত আহ্ লোক ইতি 1 বাবারঃ স্ত্রীসঙ্গ: নিত্য রাগত এব নিত্য 

প্রাপ্ত জন্তোঃ প্রাণিমাত্রন্ড অতন্তত্র তাস্থ চোদনা বিধিনত্তি |! নম্থ খতাবুপেয়াৎ 
ইত্যাদি বিধি দররশতঃ সত্যং নত্বয়মপূর্ব বিধিঃ রাখতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। কিন্ত নিয়ম বিধি 
রূপেণ রাগিধামতুন্ুজ্ঞামাং ক্রিয়তে তদাহ ব্যবস্থিভিরিতি তেষু ধ্যবার়াদিযু কৈ বিবাহ | 
বজ্ঞ নুয়াগ্রহৈ বিবাহ বিষয় এব বাবারঃ কার্যাঃ যজ্ঞ এবামিয সেধা। মৌব্রামভাং 
সুরাগ্রহান্ গৃহীতেতি শ্রতেঃ তত্রৈব মদ্যসেবেতি নিয়মঃ ক্রিয়তে | নম নিম পঞ্ছে 
ইপ্যাবস্ঠকত্বাৎ ন নিন্ন। বুক! অত আহ আগু নিবুতিরিষ্টেত্তি । অয়ং ভাবঃ নায়ং নিয়ম 

বিধিরপি নিত প্রাপ্তত্বাৎ । অতো নিবুত্তিঃ পরি সংখোৰ আমু বাবাক়ামিষ যঙ্য মেধা 

নিবৃত্তিরিষ্ কথং তর্হি ব্যবস্থিতি রিতুাক্ষং উচাতে ন তাবৎ পরিসংখ্য। বিধিন। শ্রুত্া! 
ও সরি 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

লোক ইতি তৈঃ। তত্র নিয়ম বিধি রূপেশেতি তচ্ছদৃশেনেতার্থ;। ছন্বস্ত পরবশ্ি 
হন্যে সতি তান্বিতি বক্তব্যে তেঘিত্যেক বিশেষস্বান্পুংসকত্বং | বিবাহেতাপলক্ষণং 

তত্রাপি খতাবেবেতার্থঃ। নিয়ম পক্ষেপ্যাবস্থকত্বাদিতি বণাশ্বাভিধানী মাদত ইত 

দ্ানমাবশ্কং তথেতাার্ধঃ। অত আহছেতি। নিয়মে আদানত বিধি প্রাপ্ত সর্বতে! 

নির্বত্বৌ তাৎপর্য । পরিসংখ্যায়্াং তু ভক্ষণঞ্ত রাগভঃ প্রাপ্তত্বাৎ সর্বাত এব নিবৃতো। 
পরম তাৎপর্ধ্যমিতি যুব নিনেভ্যর্থ:। আহ্ম ব্যবায়েত্যা্িক ময়ং ভাব ইত্যততঃ পূর্ব 
মেব যুজ্যন্ভ। ভত্রতু লেখক ভ্রমাদিতি জেয়ং। ব্যবস্থিতিরিতি তচ্ছবেন করণ ভূতেন 
গ্রাপ্গযতঃ পাক্ষিক তয়েতি জ্ঞেযং। ব্যবস্থিতিরিতি তচ্ছব্দেন ব্যাখ্যাতে| নিয়ম ই্ার্থঃ । 
নিয়ম ঘারৈবেয়ং পরিনংখ্যেতি নিদ্ধান্তপ্িতূধাহ উচ্যত ইতি । পরিসংখ্যা বিিনা কর্তৃ 
ভৃত্তেন ক্রত্য। শবেন করণ ভূতেন প্রগ্যাতঃ পাঙক্িক তয়েতি জেয়ং কচিতত্বিতি। রাগতে! 

নিত্য প্রাপ্তন্তেত্যন্ত নিয়মেত্যাদিনাম্বর়ঃ। তত্ব হেতু রপ্রাপ্তাংশেতি। বখ। পাক্গিক 

হে রাজন! যদি বলন্ত্রী সঙ্গ, মদ্য পান ও আমিষ ভোঞঙ্জনাদিরও 

ধতু কালে ভার্য্যায় উপগত হইবে, যজ্ঞশেষ তোজন করিবে ইত্যাদি 
শ্ুতিতে বিধান হেতু ফেন নিন্দ। করিতেছেন, অতএব বলি ভ্রুণ র। 
ললোকেতে ব্যবার (ত্ত্রীসঙ্গ) আমিষ ভক্ষণ ও মদ্যপান এলমুদায় 



জীমক্াগবতম্ । [১১স্ক ৫ 

জন্তোর্নহি তত্র চোদন! । বাবস্থিতিস্তেঘু 

নিবুত্তিরুচাতে । তথা! লন্তি সার্থতাগঃ পরার্থ কল্পন। প্রাপ্ত বাধশ্চেতি দোষত্রয়ং স্তাং 
অতঃ কচিৎ প্রাগ্স্যতে! হপার্ঘন্ধ প্রাপণমনর্থকমিত্যপূর্ব বিধি স্বারান্ত নিবৃত্িঃ ফলতে! 

ভবতি | দখা ইমামগৃভূন রসনামৃতন্তেতাঙ্বাভিধানীমাদত্ে ইতাত্র রসন! লিঙ্গতে! 
গঞ্ধভাঙ্াভিধানী রসনাবয়ে প্রান্দ্যতে মন্্স্তাপুর্বয বিধি দ্বার! পরি সংখ্যোচাতে । যখোক্কং 

তন্্রবার্কিক্কে অপ্রাপ্ত বিধিরেবায়মতে| মন্ত্র নিশ্চিতঃ । গরিনংখা। ফলেনোক্তা ন 
বিশেষ পুনঃ শ্রুতিরিতি। ক্ষচিত্ত রাগতো নিত্য প্রাপ্তস্তাপ্রাপ্তাংশ পুরণ লক্ষগন্ত নিয়ম 

ফলশ্তাভাবাৎ নিয়ম বিধি দ্বার ফলতঃ গরিমংখা। ভবতি যথা পঞ্চ পঞ্চ নখ। তক্ষ্যা 

ইতি। তথাত্র রাগন্ধো। নিত্য প্রাপ্তন্ত বাবায়াদেধিবাহা্দি নিয়মেনাভাানুজ্ঞ। দারা পতি 

লংখোব ইতি। নম বদাতাহুজ্ঞামাত্রমেতৎ ভবেতর্হি খতু ক্গাতাং তু ভার্ধযায়াং মন্নিধৌ 
নোপগচ্ছতি । শ্োবান়াং ভ্রুণ হুতযায়াং 'পচাতে নাত্র নংশয় ইতা।দি দোষ শ্রবণং 

পিপি 

ক্রমননর্ভঃ। 

তর়াংশেনাপ্রাপ্ত।স্বাভিধানী সর্বাংশেন পূর্যাতে | তাদৃশত্বাভাবাদিতার্ধঃ । অব্রাপি 

নিয়ম বিধি স্তৎ নদৃশ এব জের়ঃ। সনমনীতি। বিধ্যভাবেপ্যত্যনুজ্জ| বিষয়াণাং রাগিণা 
মভ্যন্থজ্|তিজ্রমঃ হ্তাদেবেতি ভাবঃ। অথব|। লোক ইতি। তথাহি বিধি রত্যন্তমপ্রাপ্তো 
নিয়মঃ পাক্ষিকে সভি। তন্রচান্থাত্র সংগ্রাপ্তৌ পরিসংখ্যাবিধীর়তে । অন্র বিধি থা 
অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেতি ইদং খলু সর্ধটৈব ন প্রাপ্পোতি। অয়মেবাপূর্ব বিধি রিতু 

চাতে | নিয়মে! বণ! ইম1 মগৃভূন্সন। মৃতশ্তেতি মন্ত্রেণ খতন যাত্রিফ পশে। রসনাং রজ্জুথ 
গৃডুন্ অর্গৃহ্ু নিতার্থেন গর্দভাশ্বাভিধান্তোরেকতরস্তাং স্থাচ্ছন্দোন প্রাপ্তায়াং ব্রাহ্মণেন নিষ 

মোত। আশ্বাতিধানী মাদত্ত ইতি। পরিসংখ্যাচ পঞ্চ পঞ্চ নগা ভক্ষা। ইতি। অত্র 

রাগ প্রাধেধু গ্রায়ঃ পর্কেঘেৰ নাংববৎসু ভক্ষ্যেু পঞ্চেব পবিমংখ্যায়ন্তে তদমনুরোধেন ভাৰ 

স্তর এবাভান্ুস্ঞারত্তে মাং নতৃ বিদীয়ন্ত ইত্যর্থ) | তম নিয়মে প্রাঙ্গাতোপার্ঘগ প্রাপণ 

মনর্খকমিতি ব্রাহ্ধণেনা পূর্ব বিধিনান্ত মিবৃত্তি স্তাৎপর্ধ্যতে! ভবতি । অতঃ পরিমংখ্যা 
চা পর্ধ্যবসিত। | তন্ত্র বার্িকে যথোক্তং। অপ্রাপ্ত বিধিরেবার মতো! মন্ত্র নিশ্চিতঃ | 
৯০০টি রাস উ 

প্রাণি মাত্রের রাগ" প্রাপ্ত রিষয় অর্থাৎ ইচ্ছাধীন, ম্তরাং এ সকলে 
সাক্ষাৎ বিধি নাই, অতএব তাহাতে এই রূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, 
বিবাহিত স্ত্রীর সংসর্গ, যজ্ছেতে আযিষ ভোঁজন ও সৌন্রামনী যাগে 
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বিবাহ বজ্ঞ লরাগ্রাহৈরাশু নিবৃতিরিষ্টা ॥ ১১1 
পপ (৭ সস ৯ সপ ৯ 

নন্তাৎ | নৈষ দৌোষঃ মনসি কামে স্তাপি তন্তামরুচযা দ্বেষাদিনা! ব1 তামনুগচ্ছতে। 
ন্ট 

দোষ শ্রবণোপপত্েরিতি সর্বমনবদ্যং ॥ ১১ ॥ 
এপাশ 

আস পল 

ভ্রমসনর্ভঃ। 

পরিসংখ্য। ফলেনোক্ত! ন বিশেষঃ পুনঃ শ্ররতেরিতি । অয়মশ্বাভিধানী বিধিরপ্রার্ধ রিধি 

রেব। নকার ব্যত্যন্বাৎ। তন্মাদতো। বিধেমন্ত্রার্থচ নিশ্চিতঃ অশ্বাভিধানী মেবাদদী 

তেতি। অভো হত্র পরিম*খ্যাত্বমপি ফলেন তাত্পর্যোণ প্রাপ্তং। নম্নু সামান্ততে। মগ্ 

প্রাপ্তস্ত রমনা ছয়স্তাশ্বীভিধানীমিত্যনেন বিশেষ এবোক্তঃ। অপরোপি জ্ঞান্তত ইতি 

বাচ্যং তত্রাহ পুনঃ শ্রতে: পুনরুক্ুত্বাদনর্থকত্বাদিত্তার্থঃ | অথ পরিসংখায়ামিদং বিবি- 

চাতে ন তাবৎ পরিমংগ্যা বিধি শবেনান্য নিবুত্তিং বন্তি। তথা সতী পঞ্চনথী ভক্ষণ 

রূপন্ত স্বাথমা ত্যাগ: । তথান্য নিবৃত্তি রূপা পরাথস্য কল্পনং তততশ্চ প্রাপ্তসা পঞ্চনর্থী 

ভক্ষণ রূপস্য বাধশ্চ স্যাৎ। তশ্মাদযাদ্বশং নিয়ম বিধোৌ পাক্ষিক তয়াংশেনাপ্রাপ্তাশ্বাভি 

ধানী সর্বাংশেনৈব পূর্যাতে। রাগতে। নিতা গ্রাপ্তেযু নিয়ম ফলে তাদৃশত্বাভাবানিয়ম 

দ্বার! তাৎপর্যযতঃ পরিসংখ্যা ভবভীতি। তশ্মাদয়মর্থঃ লোকে ব্যবায়াদয়ো জন্তোমননুষ্যাদে 
নিত্যাঃ রাগত এব নিত প্রাপ্তাঃ | তত্র ব্যবারঃ শ্বভাবত এব। আমিষ মদ্যেতু মনুষ্য 
পরম্পরা প্রাপ্তত্বাদিতি জ্ঞেরং । অনস্তাত্র চোদন! অপূর্ধণ বিধিনন্ভি। কিন্তু তেষুরাগিষু 
বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহৈ বাবস্থিতিঃ ক্রিয়তে নিয়ম দ্বারা পরিসখ্যা ক্রিয়তে । . তাযখা 
বিবাহেত্যুপলক্ষণং বিবাহ এব তত্রাপি খহারেব ব্যবাঁয়ঃ কার্ধাঃ ॥ যজ্ঞ এবামিষ সেব1 

হ্থরাগ্রহে সৌব্রামন্তামেব মদযমেবেতি । নু পরিসংখ্যাত্বে নতি ব্যবায়াদৌ বিধিত্বমন্ত্যের। 

লিঙ্গাদি সঙ্ভাবাৎ । তত্রস্তাঃ কথং নিন্দয়া তাজ্যন্তে তত্রাহ। আনু ব্যবয়াদিষু দিবৃতি 
রেবেষ্টেতি। রাগ প্রাপ্তবাদ্যভানুজ্জ৷ মান্রং ক্রিফতে নত্ব পূর্ব নিয়ময়োরিব শান্ত প্রাপ্ত! 
দবস্তযং কার্ধাত্ব ইতি নিবৃন্তাবেব তাৎপর্যমিতার্থ: ৷ প্রতুত্বাতায়া ভার্ধায্মঃ পরিতাগ দোষ 
শ্রবণস্ত বিধ্যতিক্রমাৎ বিধ্যন্থপপত্তেঃ । নচ বৈরাগোনাভানুজ্ঞাতিক্রমাৎ। তত্রাভানুজ্ঞাযা 
অভাবাৎ। কিন্তু সতাপ্যভানুঙ্ঞাতায়ামন্গ্ঠাং রাগাদোৌ। তাদৃশ্তাং শ্বভাধ্যায়ামক্চাদি 

নৈব প্রবৃত্তে সদতিক্রমাৎ । তো! জ্রগহত্য। পর্থ/বসানাচ্চ এব্রমামিষাদাবপি জাতব্য 
মিতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১6 0 ১৫॥ ১৬ ১৭| 

শা স্পশাসপপপাসী সপ পাপ পপ পেশ পাপ পপ পা পিপল পাস হজ | পিন ন থাপ শর 

ৰ মদ্য পান। কিন্তু এই তিন বিষয় হইতে .নির্ত্ত হওয়াই সকৰ অপেক্ষা 
ূ শেয়স্কর ॥ ১১ ॥ 

৮. ৰ . &&৫ 
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ধনঞ্চ ধর্ম্শেক ফলং যতো! বৈ জ্ঞানং স 
বিজ্ঞানমনু প্রশান্তি। গৃহেষু যুগ্তৈস্তি 
কলেবরশ্য ম্বতাং ন পশ্যান্তি ছুরন্ত বীর্যযং ॥ ১২॥ 

যদ্ঘ1ণ ভক্ষো৷ বিহিতঃ স্ুরায়াস্তথাপশোরা 

লভনং নহিংসা । এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়! 
০৯৯ পেশা পলাশী পলা "সা শপ সপস্পিশ পপ সপ 

তদেবং ব্যবায়াদি মনোরথাকুলিতত্বাৎ অভীষ্ট মাঝ্মানং নশুণস্তীতাং ইদানীং , নীং ধন 
 স্তাপি ধর্ম দ্বার! পরমার্থ গ্রাপকল্ত দৃষ্টোপভোগার্থং বিনিক্বোগান্নাম্ম জ্ঞানগন্ধোগীত্যাহ ধন 
ঈ ঞ্েতি। ধর্ম এবৈকঃ ফলং যন্ত তৎ যতো ধর্মাৎ সবিজ্ঞানং অপরোক্ষ অ্ধান সতি-তং দরঢ়ং 

| পরোক্ষ জ্ঞানং ভবতি কথং ভূতং অনু প্রশান্তি অন্থু অনস্তরমেব প্ররককষ্টা শান্তি নির্ব্বাণ 
লক্ষণ! মন্মাৎ তৎ এবং ভূতং ধনং গুহেষু দেভাদ্যর্থং যুগ্স্তি ॥ ১২ ॥ 

কিঞ্চ ব্যবস্থয়াপি ব্যবায়াদ্যভ্যনুষ্জানং ন যথেষ্টমপি তৃন্তৈবেত্যাহ যদ্িতি । যন্্াৎ 

হুরায়া আাণ ভক্ষঃ অবস্াগং সএব বিছিতঃ ন পানং তথা পশোরপি আলভনমেব বিছিতং 

নতু হিংস1। অয়মর্থ: দেবতোদ্দেশেন যৎ পণ্ুহুননং তদালভনং বায়বাং শ্বেতমালভেতি 

শ্রুতেঃ 1 নতৃ হিংসা। যা বেদ বিছিত| হিংসা ন দা হি'সেতি কীর্ত্যতে ইতি বচনাৎ। 

' মহারাজ! স্ত্রীসঙ্গাদি মনোরথে আকুল প্রযুক্ত যেমন প্রিয়তম 
আত্মাকে শ্রবণ করে না, তদ্রপ পরমার্থ প্রাপক ধন দ্বারা কেবল দৃষ্ট 

উপভোৌগার্থ নিয়োগ করিলে তদ্বারা আত্ম বিষয়ক জ্ঞানের গন্ধও 
পাঁওয়। যায় না, দেখ ধন যদ্দি কেবল ধন্ম সাধন মাত্রে নিয়োগ করা 

হয়, তবে তাহা হইতেই পরোক্ষ জ্ঞান সহিত অপরোগ্ষ জ্ঞান ও 
নির্ব্বাণ যুক্তি হয়, কিন্তু নির্বোধ লোকের! দুরন্তবীর্ধ্য স্বৃত্যুর প্রতি 

দৃষ্টিপাত না করিয়। এ' প্রকার ধন কেবল দেহাঁদির নিমিত্ত ব্যয় 
করে ॥ ১২॥ 

অপর যে যজ্ছে মদ্যপান ব্যবস্থ। আছে তাহ। শাক্ষাৎ পান ন। 

করিয়া আত্ত্রীণ' লইলেই ভোজন বিহিত হয়, যেখানে দেবতোদ্েশে 
পশু বধ ব্যবস্থা আছে, সে স্থলে পশুর একেবারে প্রাণবধ না৷ করিয়া 
কোন অঙ্গ ছেদন ছারা দেবারাধন করিলে তাহাই বধ বিহিত হয়, 

নি বাটিরিিরিরিরাির জানিনা রািডিরিডী 



হী 
৮ 
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ন রত্যৈ ইমং বিগুদ্ধং ন বিছুঃ স্ব ধর্্াং | ১৩ ॥ 
যেত্নেবং বিদোহসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ | 

পশূন্ দ্রহ্থন্তি বিঅন্ধাঃ প্রেত্য খাদস্তি তেচ তান্ ॥১৪॥ 

ছিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানৎ হরিমীশ্বরং | 
তকে সানুবন্ধেহন্তিন বদ্ধন্েহাঃ পতস্ত্যধঃ ॥১৫॥ 

যে কৈবলামসংপ্রাপ্ত। যেচাতীতাশ্চ মুঢ়ুতাং। 
শপ সাপ 9 শিপ ১ 

ভক্ষণোদেশেনত ক্রিয়মাণং লৌকিক হনন* যত্বদ্ধিংসৈব অন্র ত্বালভনমেব বিহিতং নতু 
হিংস1। অতো ন যথেষ্ট ভক্ষণাভাম্রজ্ঞেতা্থঃ ব্যসায়োপি গ্রজয়। নিমিত্ত ভূভয়! নতু রত্যে 
অতে। মনোরথবাদিন মং বিশুদ্ধং শ্বধন্* ন বিদুরিতি 1 ১৩। ্ ও 

এবং ভগবৎ পরাসুখানাং বহু দোষতাং গ্রপগণ্য তরিষ্ঠা* প্রুপঞ্চয়তি যে ত্বিতি পঞ্চন্ডিঃ। 

অনেবং বিদঃ ন এবং ধর্মং বিদত্তি যেত্তে। বিঅদ্ধাঃ নিঃশক্কাঃ। অনেন মনোরখো 

ভবিষাতীতি বিশ্বস্ত ব1। তদানীস্তন পোষণেন বা চৈ: পশুভির্বিশ্বস্তাম্তেচ পশবঃ গ্রেত্যা- 

মুত্র হান্ খাদন্তি। মাংস ভঙক্ষদধিতামুর যন্ত মাংসমিহাক্লাহং । এতসম্মাংসম্ক মাংসত্থং. 
গ্রবদস্তি মনীধষিণ ইতি বঢনাৎ ॥ ১৪ ॥ 

অভিচারাদিন! দ্বিষন্তঃ মৃতকে দেহে সাচুবন্ধে পুজাদি সহিতে ॥ ১৫ ॥ 

জক্ঞাস্তবত্হৈরম্থুকম্পিতা স্বস্তি তত্বজ্ঞান্ত শ্বতঃ। যেচ নাত্যন্তমন্তা নচ তত্বজ্ঞাঃ তেত্ব 
সপ শপ ০ পপ, পপ ০৯ 

কোটা শাটার ্াাাট্শপাশীটী আর সন্তানার্থ যে জ্ত্রীসঙ্গ তাহাই বিহিত, রমণ নিমিত্ত নহে, কিন্তু অজ্ঞ 
লোকের! এই বিশুদ্ধ ধণ্থ না জাঁনিয়া কেবল আত্ম সুখার্থে এ সমুদায় 

| নিয়োগ করে ॥ ১৩॥ 
ঘে সকল অসত আপনাকে সৎ বলিয়া অভিমান করে সেই মুঢ়ের! 

পূর্বোক্ত দোষ অর্থাত প্রাণি বধ নিমিত্ত অধর্পমা না জানিয়া নিঃশক 
চিত্তে পশুচত্যা করে, সেই মকল হত পশ্ড পরলেধকে গিয়! সেই 
হন্তাদিগকে ভক্ষণ করে ॥ ১৪ ॥ 

যাহারা অভিচারাদি দার পরের কায়াঁর প্রতি বিদ্বেষ করে তাহারা 
ঈশ্বর পরমাত্মা হরির বিদ্বেষ করিয়! থাকে, স্বতরাং তমিবন্ধন তাহারা 
স্বীয় শরীর ও পুক্রাদিতে স্নেহ বন্ধন পূর্বক অধংপতিত হয় ॥ ১৫॥ 
রি হে রাজন! যাহার! অজ্ঞ তাহার! তত্বজ্ঞদিগের অনুকম্পায় সংসার 



টা এ 
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ত্রৈবর্গিকাহাক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥ ১৬॥ 
এত আত্মহনোহশান্তা অক্ঞানে জ্ঞানমানিবঃ। 

সীদন্ত্যকৃত কৃত্য1 বৈ কালধ্বস্ত মনোরথা2। 

হিত্বাত্ম মায়া রচিত গৃহীপত্য সন্ত শ্রিয়ঃ। 
তমো বিশস্ত্যনিচ্ছস্তে। বাহাদেব পরজ্কাখাঃ ॥ ১৭॥ 
শ্রীরাজজোবাচ ॥ 
কম্মিন কালে স ভগবান্ কিংনর্ঃ কীদুশো নৃভিঃ | 
৯ | 

র[লবহ্নিঃ পতস্তীত্যাহ ধইতি। কৈরল্যং তর্তঙ্ঞান মসংপ্রাপ্তাঃ। ত্র হেতৃঃ ত্তিবর্গ 

গ্রাধানাং অক্ষণিক। উপশাস্তি ক্ষণরহিত! দেহাদি স্থধ্য বুদ্য়ে!। বা স্বয়মেবাত্মানং 
থাতয়স্তি ॥ ১৬ ॥ ৰ 

তদাহ এত ইতি আগ্মহনঃ আআীপতুব কর্তারঃ | অজ্ঞানে কর্মণি। তথাচ শ্রুতিঃ। 

অহ্র্ধ্যা নাম তে লোক অন্ধেন তমস! বৃতাঃ। তাংস্তে গ্রতাভিগচ্ছস্তি ধে কে চাত্মহনে! 

জনাঃ ইতি য! গৃহাগত্য শুহ্ৃৎ শ্রিয়ঃ ত1 হিন্তা। ॥ ১৭ 

তদ্েবং তক্তিরেব কর্তব্তি স্থিতে তত্র বিশেষ" পুচ্ছতি কশ্ধিন্ কাল ইতি। কিং বর্ণঃ 

ূ 

- সপ ০ শী পিস 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

. কন্মিরিতি ত্রিভিঃ সাধারপৈরিতার্থঃ ৷ অসাধারণানামন্াবাবাণাং হ্ত.পাসনায়াঃ সর্বদা 

উত্তীর্ণ হয়, তত্ৃজ্ঞ ব্যক্তির স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়েন, কিন্তু যাহারা অত্যন্ত ূ 

অজ্ঞ'নয় এবং তত্জ্ঞও নয়, তাহার মধ্যবর্তি হৃতরাং তাহাদেরই অধঃ 

পতন হয়, দেখ, যাহার! তত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই অথচ 
পশুর ম্যায় অজ্ঞও নহে, কেবল ধর্্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধনে তৎপর 

অথচ উপশাস্তি রহিত অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ করিতে অবসর নাই, 
দেহকেই চিরস্থায়ি বলিয়। জ্ঞীন করিয়াছে, তাহারাই স্বয়ং আপনাকে 
হত্যা করে অর্থাৎ জন্ম মরণ পরম্পর। সংসার প্রাপ্ত হয়, কখন নিস্তার 
পায় না ॥৬৬॥ 

অতএব মেই আত্মঘাতী, অশীস্ত ও কাল সহকারে বিফল মনো'রখ, 

অকৃতরুত্য লোক সকল কর্ণোতে জ্ঞান মনে করিয়া অবসন্ন হয় ॥ ১৭॥ 

যেই ঘকল বাস্থদেব পরাজ্ম,খ ব্যক্তি. অতিশয় খায়াস রচিত গৃহ, 
কি. ৫ 



১১স্ক ৫অ] ভ্ীমন্তাগবতমূ। ৯১ 

নান্না বা কেন বিধিনা পৃজ্যেত তদিহোচ্যতাঁং ॥ ১৮॥ 
প্রীকরভাজান উবাচ ॥ 

কতং ভ্রেত। দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ। 
নান! বর্ণাভিধাকারে!। নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ১৯। 

কৃতে শুরু স্চতূর্ববাহু রটিলো ব্কলাম্বরঃ। 
কষ্জাজিনোপবীতাক্ষান বিভ্রদ্দণ্ডং কমগ্ুলুং ॥ ২০ ৫ 
মনুষ্যাস্ত তদ1 শান্ত! নির্বৈরাঃ স্হৃদঃ সমাঃ। 

সত পপ চা জর ৯ 

কীদৃগ্ব্ণবান্ কীদৃপঃ কীদৃশাকারঃ কেন ব। নায়! ফেন বা বিধিন1 ॥ ১৮ ॥ 

এষু কৃতার্দি কালেধু নানাপ্রকার। বর্ণাভিধাকার! যন্ত সঃ। ঘানৈব বিধিন! বিবিথেনৈব 
মার্গেণ ॥ ১৯ । 

তদেব বণাদি চতুষ্টয়মাহ কৃত ইত্যাদিন। কৃষ্ণাজিনাদীন্ বিভ্রদিতি ব্রদ্ষচারিবেশে। 
দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥ 

তপম!1 ধানেন ॥ ১১ । 
সস আর জর 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

শ্রততাৎ ॥১৮ | ১৯1 ২০0১১ ॥২২॥২৩।॥২৪॥ 
পিপি ০৩ পা পপ ৯৯ সর. পপ 

পুত্র, বন্ধু, স্ত্রী, পরিত্যাগ করিয়! ইচ্ছ! না৷ থাকিলেও অন্ধ তমে। মধ্যে 
গ্রবিব্ট হয় ॥ ১৮ ॥ 

পুর্ব্বোক্ত উদাহরণ সকলে ভক্তিই কর্তৃব্য হওয়াতে ভগবদ্ব্তাঁর, 

ব্যতিরেকে উদ্ধারের উপায় নাই মনোমধ্যে এই চিন্তা করিয়৷ রাজ! 
নিষি জিজ্ঞাস! করিলেন, হে খধিগণ ! সেই ভগবান কোন কালে 
কিরূপ বণে,কি রূপ আকারে অবতীর্ণ হয়েন এবং কি কি নামে ও 

কোন বিধি অনুসারে মনুষ্যের৷ তাহাকে পুজা করেন বলিতে আজ্ঞ। 
হয় ॥ ১৯ ॥ 

করভাজন কহিলেন, হে রাজন্! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই 
চারি যুগে কেশব নানা বর্ণ, "নানা নাম ও নান! আকারে অবতীর্ণ 
হইয়। নানা বিধি দ্বারা উপানিত হয়েন ॥ ২০ ॥ 

সত্যযুগে শুর্লবর্ণ, চতুর্ববাহু, জটিল, বন্ধল:বসন, দণ্ড কমগুলু ও কৃষ্ণ 



৯ সপ ও 

এ দু 
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এপ, পপ পেস স্পা স পপ শালী শাপলা শী শা শিশীকিসিস ্,স্স্পসসস 

যক্জস্তি তপস। দেবং শমেন চ দমেন চ। 

হংসঃ স্ুপর্ণো বৈকুষ্টো ধরো যৌগেশ্বরোহমলহ । 
ঈশ্বরঃ পুরুষোহব্যক্তঃ পরমাক্মেতি গীয়তে ॥ ২১ ॥ 

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ববাহু স্ত্রিমেথলঃ। 
হিরণ্যকেশ স্ত্রয্যাত্মা আক আ্বাঢ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২২ ॥ 

তৎ তদ] মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিৎ | 

যজন্তি বিদ্যয়া ভ্রযা1 ধর্টিষ্ঠ! ব্রহ্ষবাদিনঃ ॥ ২৩1 

বিষুদ্যজ্তঃ পুশ্লিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ | 
বুষাকাপি অঁয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীধ্যতে ॥ ২৪॥ 

ঘ্বাপরে ভগবান্ শ্য।মঃ পীতবাস! নিজায়ুধঃ | 

শা পপ শিপ পসপপপপ শাসন পাপ পাস পি ৃ ীসপল  _্পপসজ 

ছিপ জীপ কিতদজপাপান 
চে 

ব্রিগুণ! দীক্ষাঙ্গভত। সেখলা মন্ত সঃ | যজ্মৃত্তিঃ। হিরণাকেশ: পিশঙ্গকেশঃ 1২২ ॥ 
ত্রধা। বিদ্বায়! ধেদপ্রয়োক্ত কম্মতিঃ ॥ ২৩ ॥ 

পশ্রিগর্ভ স্তন্তাঃ পুত্রঃ বুষাকপিঃ ম্বৃতঃ সন বর্ষতি কামান আকম্পম্নতি ক্লেশান্ ইতি 
তথ। জয়তোব সর্ববদ। জরস্তঃ ॥ ২৪ ॥ 

1ম: অতসী কুসুম সঞ্চাণঃ। নিজানি চক্রাদীন্যযুধানি যন্ত সঃ । শ্রীবংসে! নাম 
পপ 

ক্রমসন্দভঃ | 

দ্বাপর যুগাবহারং কথঝন্ শ্রাকুষ্জাবিভাবময় তদ্যুগ বিশেষন্ত চ বৈশিষ্টযাতিশয়মভি- 
সস পি পিস 7 সি 

| সপ সপ ৯ ৮ -ীশটি শীপশীশাশপপ পপপসীপসসসসপসিপসসপপ্ অপ পপি পাপ পাপী 

ৰ সার স্বগের চর্ম, যজ্ঞসুত্র, মালাধারী, ব্রহ্মচারী বেশে অবতীর্ণ হয়েন ॥২১ 
তত কালে মনুষ্য সকল শান্ত, নির্বৈর, সুহৃদ ও সমদর্শীহুইয়! 

। তপস্যা ও শম দমাঁদি সাধন দ্বার! 'তীহার আরাধন| করিতেন। এবং 
হংস, স্থপর্ণ, বৈকু্ঠ, ধর, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও 
পরমাত্া, তাহার এই সকল নামাবলী কীর্তন করিতেন ॥ ২২॥ 

ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ববাহু, মেখলাত্রয়ধারী, পিঙ্গল কেশ, বেদময় 
'শরীর ও জ্রুক্ আবাদি উপলক্ষিত যন্ত্র যুত্তি রূপে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২৩। 

তখন ধর্ষিষ্ঠ, ব্রহ্মবাঁদী মনুষ্যের! সর্বদেবময় সেই হরিকে ত্রয্য! 
বিদ্যা অর্থাৎ বেদ ত্রয়োক্ত কর্ণ দ্বার! পুজা! করিতেন ॥ ২৪ ॥ 
নী. . ররর 8৫ 



| ১১স্ক ৫] . স্রীমন্ভাগৰতম্। ৯৩ 

ভ্রীবৎসদ্রিভিরস্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিত: ॥ ২৫॥ 
তং তদ। পুরুষং মর্ত্যা মহারাজ্োপলক্ষণং | 

যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞানবো! নৃপ ॥ ২৬॥ 
নমন্তে বাস্থদেবায় নমঃ সন্ধর্ষণায় চ। 
প্রন্যন্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ । 
নারায়ণায় ঝষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে । 
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ববভূতাত্মনে নমঃ। 

সপ আপস এ আপ বি আপা 

বক্ষসে। দক্ষিণে ভাগে রোয়া' প্রদক্ষিণাবর্তঃ সআদিধেষাং কর চরণার্দি গত গদ্মাদীনাং 

ঠৈরঙ্গৈরাঙ্গি কৈশ্চিহ্হৈলক্ষ গৈর্বাহৈঃ কৌন্তভাদ্দিভিঃ পতকাদিভিশ্চ ॥ ২৫ ॥ 

মহারাজোপলক্ষণং ছত্র চমরাদি যুক্ধং বেদ তঙ্জাভ্যাং বৈদ্দিকেনাগমিকেন চ মার্গেণ 

য্স্তি পূজয়স্তি। পরমীশ্বরং জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ ॥২৬॥ 
নামান্তাহ নমন্ত ইতি ॥ ২৭ ॥ 

শপ মস সপ. পপ স্ সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

খ্রেত্যমেব তত্বৎ সর্বময় মাহ দ্বাপর ইতি। সাখান্তন্ত দ্বাপরে গুকনর্ণতৃং কলৌ শ্হামত্বং 
বিষু ধর্মোন্তরে দর্শিতং। দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্তামঃ প্রকীর্তিত ইতীদুশেন ॥ ২৫ | 

মহারাজোপলক্ষণমিতি শ্হরিবংশ দর্শিত রাজেক্্রাতিষেকাৎ। তাদৃশং পরং পুরুষং 

যদস্তীতানয়ঃ| যজনে হেতুঃ জিজ্জাসবঃ। ভমেবানুন্ভবিতুমিছর ইতি ॥ ২৬1 
চতুব্যহত| লিঙ্গেন শ্রীকুষ্ণতবমেব বিশেষতঃ স্পষ্টয়্নাহ নমস্ত ইতি ॥ 

নানাবন্তার ময়হেনাপ্যাহ নারায়ণেতি ৷ তত্র নারায়াণায় খষয় ইতি দিন্দর্শনং কতা 

তন্তদনস্তাবনহারকর পুরুষাবতার মর়ত্বেনাহ পুরুষায় মহাত্মন ইতি অতএব বিশেষণং 

পে পাশ শী পিপিপি পপি আপ পাশা শপ শশা পাস পপ ০ পাপা 

এবং বিষু্, যজ্ঞ, পুশ্সিগর্ভ, সর্ববদেব, উক্তক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত 
এবং উরুগায় ইত্যাদি নামে কীর্তন করিতেন ॥ ২৫। 

 দ্বাপরযুগে ভগবান্ অতপী কুস্থমবৎ শ্যামবণ? পীতবাস, চক্রাদি 
আয়ুধধারী, প্রীবৎস চিহ্ে চিহ্নিত এবং কৌত্তুভ ভূষিত হুইম্লা অবতীর্ণ 
হয়েন ॥ ২৬॥ | 

হেনৃপ! সে স্ময়ে ঈশ্বর তত্ব জ্ঞানেচ্ছু মনুষ্যেরা বেদ ও তক্তরোক্ত 



৮] নী 
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ইতি দ্বাপর উত্বাশ স্বস্তি জগদীশ্বরং ॥ ২৭ ॥ 
নান! তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ২৮॥ 
কৃষ্ণবর্ণং ত্িষাকৃষ্জং সাঙ্গো পাঙ্গীস্ত্র পার্ধদং | 

নানাতগ্র বিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্ন্ত প্রাধান্যং দর্শয়তি ॥ ১৮ ॥ 

রুক্ষতাং ব্যবর্তর়তি ত্বিষ! কান্ত্যাহ্কৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদ্রজ্বলং । যদ্ব। ত্িষ] খাছ 

কঞ্চাবারং অনেন কলো কঞ্জাবভারন্ত প্রাধান্তং দর্শয়তি । অঙ্গানি হ্ুদয়াদীনি উপাঙ্গানি 

কৌন্তভাদীনি অস্ত্রাণি স্থাদর্শনাদীনি পার্ধদ! শ্ুনন্নাদয়ঃ তৎ সহিতং যজ্ঞৈরর্চণৈ: সংকীর্নং 

ভ্রমসনর্ভঃ ৷ 

তেষামীশ্বরায়। বিশ্বায় তত্বব্রপাঁয় চেহ্যর্গ:। কিং বহন! সর্বভূত রূপার সর্বাত্ম বূপায় 
চেতি ॥ ২৭ ॥ 

স্তুতিশ্চেং তদাবির্ভাবাম্পদ দ্বাপরারস্তত এব তজ.জ্বর্ঘধিভিঃ ক্রিয়ত ইতি সেবামু- 
দিতা ।২৮। 

শ্রীকষাবহারানস্তর কলিযুগাবতারং পূর্রববদাহ | কৃষ্ণেতি। ত্বিষ! কাস্ত্যা যোই- 
কষে! গৌর স্তং স্থমেধসো বজস্তি। গৌরত্বর্ধান্ত আসন্ বর্ণাস্্রয়োহান্ত গৃহতোহ্নু 
যুগং তন্থঃ | শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কুষ্ণতাং গত ইত্যঞ্জ পরিশেষ্য প্রমাণ 
লং । ইদানী থেতদবতারাম্পদত্ধেনাভিখাযাতে দ্বাপরে কৃষ্চতাং গত ইত্যুক্কে শুরু 
রক্তয়ে!ঃ সতা ব্েতা গতত্বেন দর্শিতত্বাচ্চ | পীতশ্তাতীত্তত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়! 
অন শ্রীকষ্ন্ত পরিপূর্ণ রূপেস্ছেন বক্ষামাণন্বাদঘূগাবতারত্বং তশ্মিন্ সর্বেপ্যবতারা অস্ত- 
৩ ইতি ভত্তৎ গ্রয়োজনং তক্সিশ্লেব সিদযতীতাপেক্ষর! ।॥ তদেবং যদা ঘাপরে 
কফ্চোবতরতি তদেন যো শ্ীগৌরোপ্যবতরতীতি স্বারহ) লদ্ষেঃ শ্রীকষ্ণাবির্ভাব 

সত পাশে স্পা ১ ১০ 

কর্ণ দ্বারা ছত্র চামরযুক্ত মহারাজোপলক্ষিত পুরুষের উপাসন' 
করিতেন ॥ ২৭। 

এবং বাঈদেবকে নমস্কার, সন্কর্ষণকে নমস্কার এবং ভগবান প্রচ্ঙ্গ 
ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার । নারায়ণ, খষি, মহাত্মা, পুরুষ, বিশ্বব্যাপী 
বিশ্বেশ্বর, ও সর্ব ভূতাত্মাকে নমস্কীর। হে পৃথীনাথ। এই বলিয়া 
দ্বাপরধুগের লোকেরা জগদীশ্বরের স্তব করিতেন ॥ ২৮ ॥ 

কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া ষে বূপে নান! তন্ত্র বিধানে পুঁজিত 
* 
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ঃ যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ে ধজস্তিহি হথমেধসঃ ॥ ২৯ 
ৰ ধেয়ং সদা পরিভবদ্বমভীষদোহহ তীর্দাম্পদং 

শিব বিরিঞ্চি তং শরণ্যং | ভূত্যার্তিহং প্রণত 

নাঃসাচ্চারণং -স্ততিশ্ট তৎ প্রধানৈ: | সুমেধসে! বিবেফিনঃ॥ ২৯। 
স্তত্তিমাহ পোয়মিতি হে গ্রণক্পাল হে মহাপুরুষ তৰ চরণারবিন্দং বঙছে। কধং 

ভূহখ ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং | সদেতি শব্ধ সংবগাতে ধোয়স্ছে হেতবঃ। ইঞ্জির কুট 
দিভি বাঃ পরিভবঃ তিরস্কার স্তং হ্ম্্ীতি তথা ত*। কিঞচাতী& দোহং মনোরথ 'পৃরক্কং 
কিঞ্চ তীর্যাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্ররত্বেন পরম পাবনং শিব বিরিধাভ্যাং মুত স্বতং মহতমং। নন্থ 

তো কৃতার্থাবেৰ কিমর্থং তাভাঁং নুতং তত্রাহ শরণাং আশ্রয়যোগ্যং স্খাত্মক্মিভার্থঃ 

তহিতরন্মাদি স্বত্যং কথ প্রাকৃতন্ত গোচরঃ স্তান্সতৃত্যার্তিহং যস্ত কন্তাপি ভূত্যমাজন্তার্ডি 

| ক্রণমন্দর্ভঃ 1 

বিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যতিচারাৎ। তদেশদাবির্ভাবন্বং তশ্ত শ্বয়মেব 
বিশেষণ দ্বার! বানক্তি কুষ্ণদর্ণং কৃষ্েেতোন্ো। বাণোঁযআ। বশ্মিন্ শ্রীরুষণ টৈতন্তদেষ 
নায়ি রুষ্ণতবাভিবাপ্রকং কুষ্েতি বর্ণ যুগলং প্রযুক্তমন্তীতার্থঃ। ততীয়ে জীমহ্দ্ধব বাক্যে 
সনাহৃত1 উন্ধযাদ পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেতাত্র টীকায়াং শ্রিয়ে| রুক্সিণটাঃ সমানবর্ণভ্য়ং বাঁচকং 
যন্ত সং। শ্রির়ঃ সবর্ণে। রক্সীত্যপি দৃশ্ততে । যদ্বা। কুষ্ণং বর্ণরতি তাদৃশ স্ব পরমানন্ন 
বিলান ম্মরণোল্লাম বশতয়! স্বয়ং গারতি পরম কারুণিক তয়াচ সর্বেভ্যোপি লোকেতভ্য 

স্তমেবোপদিশতি যন্তং | অথব! শ্বয়মক্কষ্$ং গৌরং ত্বিষ! ম্বশৌোভ। বিশেষ্ণেনৈৰ 
কষ্ণোপদে ষ্টারপ্চ ৷ যদ্র্শনেটনব মর্ষেষাং কষ স্কুরতীতার্থঃ | সর্ধ লোক দৃষ্টাবকৃং 
গৌরমপি ভক্ত বিশেষ দৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ বিশেষেণ কুষ্ণবর্ণং। তাদৃশ শ্তাম সুদ্দরমের 
হু । তন্রানতন্মিন্ শ্ীরুষ্ণ রূপক্তৈবাবি9্ঞাৰ বিশেবঃ মইতি ভাবং। তত্ত ভগব- 

সী পপি 

পিস থাপ 

হয়েন বাল শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥ 

কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতিঃ বিশিষ্ট এবং সান, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও 
পার্ধদ মহিত অবততীপ্ণ হয়েন। তখন বিবেকী মনুষ্যের। ৬০০৪ রূপ 
ষজ্ঞ দ্বারা ভীহার অর্ভন! করেন 1 ২৯ ॥ 
এবং এইরূপে স্তব করেন যথা হে প্রণতপাল। হে নহাপুরুৎ ৃ  

ধ্যান যোগ্য, ইন্দ্রিয় কুটুশ্বাদির তিরস্কার নাশক, অন্তীষ পূরক, গঙ্াদি | 
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পাঁল ভবার্ষিপোতং বন্দে মহাঁপুরুষতে চরণারবিন্দং ॥ ৩০ ॥ 
ত্যক্ত। সুছুত্তাজ স্থরেপ্দিত রাজ্য লক্ষমীং ধর্শিষঠ 
আর্যবচমা যদগাদরণ্যং । মায়ামবগং দয়িতয়ে 

ইস্তূ ন কেবলমার্কার্তিমাত্রং হস্তি কিন্ত ভবান্ধিপোতং সংসারার্ণব তরকঞ্চ ॥ ৩০ 
ইদানীং স্বর়্মাপ্ত কামত্বাৎ নৈরপেক্ষং। ভক্তার্থক সাপেক্ষতাং দর্শয়ন্ শ্রীরামচন্রং 

স্তোতি তাক্ষেতি। অন্ৈঃ সদুম্ত্যজ। ঘ! স্থরেস্সিত রাজ্যলক্ীঃ তাং ত্যন্ত। যদদিতি 
যইতাথ$। যে! রখামগাৎ কিং রাজা বৈফল্য দর্শনেন ধর্দিঠঃ কুত আর্ধান্ত গুরোদশি 

পথন্ত বচলা। কি এবং রাঞ্জাৎ ভাক্তাপি ভক্তবাৎমল্যেন দয়িতয়! সীতয়! ঈপ্গি্ং 
মি ৮ পা পা এ শা সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

ত্বমেধ স্পইয়তি সাঙ্গোপান্থান্ত্র পার্ধন' । অল্গান্তেব পরম মলোহবত্বাতপাঙ্গানি ভূষণা 
দীনি । মহা গ্রভাবস্তাত্তান্তেবান্ত্রাণি । শর্ধটৈবৈকান্ত বাসিত্বাত্বান্তেব পার্ধদাঃ | 

বডি মহাহ্থভাবৈ রসকূদেব তথ। দৃষ্টোসানিতি গৌড় বরেজ্ বঙ্গোৎ্কলাদি দেশীয়ান।ং 
মহ! শুমিদ্ধেঃ। যদ্বা | অত্ন্ক প্রেদাম্পদত্বাত্তত,লযা এব পার্ধদাঃ | শ্রীমদ দ্বৈতাঁচার্যা 

মহ্থাম্থভাব চরণ গুভৃতয় স্তৈই সহ বর্তমানৈর্যানিতি চার্থাস্থরেণ বাঞ্তং। তদেবং ভূতং 

কৈ ধরজন্তি। যট্ঃ পুঁজ! সম্তারৈং। ন যত্র যজ্রেশ মথা মভোতসবা ইতুযুক্তেঃ। তত্র 
বিশেষেণ সমেবাতিধেয়ং বানক্তি। সংকীর্তনং বহুন্ডি গিণলত্বা। তদগান স্থখং শ্রীকষ্গানং 

তত প্রধানৈঃ। তথা মংকীর্তন গ্রাধান্ত তদাভিতেঘেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি 

ল্ষ্টং৮ অতএব মহশ্র নামি তদবন্থার হৃচক্ষানি নামানি কথিহানি। বর্ণ বর্পে। 
হেমাঙ্গে! বরাঙ্গ শ্টনানালদী। অন্যান কৃচ্ছমঃ শান্ত ইঠ্যেতানি । দর্শিতঞ্েতৎ পরম 

বিদ্বচ্ছিবোমণিন। জ্ীসার্ধতৌম ভট্াচার্যেণ। কালারষ্টং তক্তিযোগ* নিজং যঃ গ্রাহ্ফর্ত্* 

কষটটতন্ত নাম! । আবির্তুতি নত পাদারবিন্দে গাট়ং গাঢ় লীকতাং চিত্ত ভূঙ্গ 

ইতি ॥ ২৯৩ | 
তত্র স্দাচার পালকত্বং কারুণাঞ্চ তবাধুনিকমেবেত্যাহ। ত্যক্তেতি 1 ৩১1 ৩২॥ 

তীর্থের আশ্রয়, শিব ত্রশ্ষা! কর্তৃক স্তত, আশ্রয় যোগ্য সুখাত্বক, ভক্ত 
জনের ছুংখনাশন এবং ভব সমুদ্রের তরণী স্বরূপ, আপনার চরণারবিদ্ব 
বন্দনা করি ॥ ৩০ ॥ 

হে মহাপুরুষ। হেধশ্দিষ্ঠ! আপনি দেবধাস্থিত ছুস্তাজ রাজ্য- 
্্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতীর বীক্যামুসারে অরণ্য গমন করিয়াছিলেন 
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প্লিতমন্থধাবদ্ধন্দে মহাপুরু তে চরণারবিন্দং ॥ ৩১ & 
এবং মুখানুরূপাভ্যাং ভগবান্ খুগবর্তিভিঃ। 
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়লামীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যয। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিমঃ | 

যত্র সংকীর্ভনেনৈব বর্ধ সার্ধোছপি লভাতে ॥ ৩৩ ৪ 

মায়ামৃগং স্বর্ণকারং যোহম্বধাবৎ। তঙ্ক ভগবত শ্চরপারবিন্দং বনে । হত্বা হে ধর্রিঠেসি 
সম্বোধন তথাপাবিবঙক্ষিতন্াৎ আর্ধা পদেন সন্ধি নন্তাৎ | তথা যদগাদিতি চরণাঁর 
বিন্দমেবোচযতে | যচ্চ মায়ামুগমন্ধাবৎ । তকে পদারবিনাং বন্দে ইত্ায়ঃ | 
অন্তৎ মমানং ॥ ৩১ । 

যুগানুরূপাভাহং নাম কপাভ]াং ॥ ৩২ | 

এতেষু চতৃর্ষ যুগেষু কলিরেন শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কলিমিভি। গুণক্ঞাঃ কলেণ: জানস্তি 
যেতে। শু দোষাণাং বৃত্বাৎ কথং সন্ভাঙ্গয়স্থি তন্জাহ সারভাগিনঃ গুপাংশ গ্রাহিণঃ। 

কেছিসৌ গুণ স্তমাত যত্রেহি। “তছক* ধারন কতে বজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহ্চ- 
য়ন্। যদাপ্লোতি তদাপ্রোতি কলৌ সংকীর্ভা কেশবমিন্তি ॥ ৩৩ ৪ 

স্। জা্ি স স্টপ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

গুণগ্তাঃ কীর্তন গ্রাচার রূপং তর্দগ্ণং জীনন্তঃ অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ 

সারমাত্র গ্রাচিণাঃ । কলি* সভাজয়স্তি গুণমেব দর্শয়ন্তি। খত্র প্রচরিতেন সংকীর্থনে 

নৈব সাধনান্তর নিরপেক্ষেণ তেনেতার্থঃ॥ সর্ব ধ্যানাদিভিঃ রতাদিষু সাধন স্খহলৈ? 
সাধ্য; ॥ ৩৩ ॥ 

এবং প্রিয়তমা সীতার ইচ্ছনীয় মায়াম্বগের পশ্চাঁৎ পশ্চা ধাবমান 
হইয়াছিলেন, অতএব আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ৩১1 

ছে রাজন! এই প্রকার ফুগের অনুরূপ নাম রূপ দ্বার! যুগানুবত্তা 
মনুষ্যের! সর্ব্ব কল্যাণের ঈশ্বর হরিকে পুজ। করিয়া থাকেন 1? ৩২॥ 

সারগ্রাহী, গুণ, শ্রেষ্ঠ লোকেরাই কলিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, 
কারণ যে .কলিধুগে কেবল, লাম ঘংকীর্দরন মাত্রেই সমুদায় বার্থ লাভ 
হয় 1৩১৪ 

ঈরিাযারারারারারিরারনারারারারারারারারারার 
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নহাতঃ পরমে! লাভে! দেহিনাং ভ্রাম্যনামিহ | ' 

যতো বিন্দেত পরমাং শাস্তি নশ্টতি সংহতি ॥ ৩৪ ॥ 

কতাদিযু প্রজা! রাঁজন্ কলাবিচ্ছন্তি সংভবং | 

কলো। কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ । 
আস পপ 

তশ্মৎ কলৌ অতঃ অন্মাৎ সংকীর্তনাৎ পরমোলাভে। নাস্তি যত: মংকীর্তনাৎ ॥ ৩৪ ॥ 

কিঞ্চ কৃতাদিঘ্িতি ॥ ৩৫ ॥ 

ক্রমসন্াভঃ। 

কীর্তনন্তৈব মহিমানষাহ। নহাত ইন্তি। অন্তঃ কীর্তভনাৎ যতে। যন্াৎ কীধনাৎ 

গরমাং শাস্তিং | শমে! মনিষ্ঠতা বুদ্ধেরিত্যন্ুসারেণ ধ্যানাদিভিরপ্যসাধ্যাং সর্বোৎক্ুষ্টাং 

তগবনিষ্ঠাং প্রাপ্রোতি অন্ুসঙ্গেন সংমারশ্চ নশ্ততি ॥ ৩৪ | 

অহএব ধ্যানাদি নিষ্ঠ। অপি কৃতাদি গ্রজ! এতাদৃশীং তগবগিষ্ঠাং ন প্রাপ্তবত্যঃ মহা 
ভাগবত নিত্যং কলৌ কৃুর্ধন্তি কীর্তনমিহি স্কান্দাদানুসারেণ তাদৃশ নিষ্ঠা কারণং কীর্তন 

মাহাত্বাঞ্চ দীনৈক কপাতিশয় শালিন। ভগবত তদানীং তত্ৎ্ষ মানথ্যাবসরে বসান 

প্রকাশিতং তল্মাৎ। ধ্যানাদি সমর্থান্ত| নিহ্বোষ্ঠ স্পন্দন মাত্রন্ত নাতিসাধনততং ভবেদিতি 

মত্ত তন শ্রদ্ধিতবতাশ্চ। ততঃ কলি গ্রজান।ং পরম গগবগিষ্ঠভাং শ্রুত্বা। তদর্থং কলাবেব 

ফেবলং নিজ জন্ম গ্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ কতাদিঘিতি | সার্ধকেন। তত্র হেতুঃ কলাবিতি | 

তস্তর্জীচ্ছায়ানপি হত্তন্ত সঙ্বং বিনা ন সংপদোতেতি বিভাকব্যেতি ভাবঃ। তৎ পরায়ণত্ব 

মত ত্বদীয় প্রেমাতিশয়বত্বং /। থ্তর্দেব পরমাং শান্তিমিভ্যনেন কাধ্য দ্বারা কাগ্তি5ং। 

মুক্তানামপি পিদ্ধানামিভ্যাদেঃ | কচি কচিৎ গৌড়াদে শ্রুকুষ্ণচৈতন্ঠ দেবাবতারেগ। 

ভ্রবিড়েষুচ ভূরিশ ইতি গ্রবৈন্বাদযপেক্ষয।। অত্র কলিসঙ্গেন কীর্তনস্ত গুণোতকর্ষ ইতি 
বাচাং। তক্কিমাত্রে কাল দেশাদি নিরমন্ক নিষিদ্ধত্বাৎ। .বিশেষত্ে। নামোপলক্ষাচ 

বিজ্ুধর্শে ক্ষত্রবন্ধুপাঁথ্যানে | ন দেশ নিক্ষনস্তত্র নকাল নিয়মন্তথ।. নোচ্ছিষ্টাদে। 

ঃ 

এ পা? স্পা পপ সপ অথ জে আপ পপ সপ শপথ ও পা এপ পপ 

পিসপ্প শপ এ চস সস রা আহার শপ পলা শী ০৫ নসর আর পপ বশ 

সংসারে ভ্রমণকা রী দেছিদিগের ইহা! হইতে পরম লাভ আর.কিছু 
মাই, যে হেতু এই যুগে ' সংকীর্তন মাত্রে পরম শাস্তি লাভ হয়-ও 

সার ছুঃখ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥ 
হেবাজন্! সত্য প্রভৃতি ঘুগে উৎপদ্ গ্রজারা কলিষুগে : জন্ম 

গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাঞ্থা করেন। কলিতে উৎপন্ন লোক রে 
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কচি কচিম্মহারাজ দ্রবিড়েযুচ ভূরিশঃ | 

তান্রপণাঁ নদী যত্ত্র'কতমাল! পয়স্থিনী। 
কাবেরীচ মহাপুণ্য! প্রতীচীচ মহানদী | ৩৫ ॥ 

যে পিবন্তি জলং তাঁসাং মনুজা মনুজেশ্বরঃ | 

অমলাশয়াঃ সম্তঃ প্রায়শে। ভগবতি ভক্ত! ভবন্ঠি ॥ ৩৬ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | ৃ্ 

নিষেধশ্চ শ্রুহরেনমি লুন্ধকেছি | স্কান্দে পান্স নৈশাখ মাহাস্মো বিষুধর্শেচ । চক্রায় 
ধন্য নামানি সদ! সর্বত্র কীর্তয়েৎ ইতি। স্কান্ধ এবচ। নদেশ কালাবস্থাত্ম দ্ধাদিক 

মপেক্ষাতে। কিন্ত ম্বতন্ত্রমেবৈতরাম কাগিত কামদমিতি। নচ কলাবন্ত সাধন! মমর্থ-। 

ত্বাদ্দেব তেনাল্লেনাপি মহৎ ফলং ভবতি নতু তহ্য গরীয়ত্বেনেতি মন্তবাং। মগ্দিক্লস্তমি 

নয়াতি নরকং শ্বর্গোপি যচ্চিন্তনে বিদ্লে! যর নিবেশিতাম্ম মনমাং ব্রাঙ্গোপি লোকোহরকঃ। 
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতো! হমলপধিয়াং পুংসাং দদাশ্যবায়ঃ কিং চিত্রং যদঘং গ্রধাতি বিলয়ং 

তত্রাচুতে কীর্তিতে ইতি সনাধি পর্যাস্থাদপি তৎ শ্রণাৎ কৈমুণ্তোন কীর্তননৈব গরীয়ন্ং 
শীবিষুপুরাপে দর্শিহং । অতএবোক্ুৎ। এতনিরিরদানানানাদিতাদি 'ভথাঢট।. অথ 
চ্ছিৎ প্মরণং বিষে বহ্বায়াসেন সাধ্যতে । ওঠ স্পন্দন মাত্রেণ কীর্তনস্ত তত বরমিততি 
বৈষ্ণব চিন্তানণৌ। যেন জন্ম শতৈঃ পৃর্বং বাহদেবঃ সমর্চিতঃ | তন্থুখে হরি নামানি-সদা 

তিষ্টস্থি নারদ । অন্যত্র) সর্্বাপরাধ কদপীত্যাদি নামাপরাধ ভগ্তন স্তোন্রেচ | . তশ্মাৎ 

সর্বব্ৈব যুগে গ্রীমৎ কীর্তন সমানমেব সামধ্যং । কলৌতু শ্রীভগবত। কপর! তদ্গা,াসৃত 
ইত্যাপেক্ষয়ৈব এতৎ প্রসংশেতি স্থিতিং । অহএব খদ্যপি ভন্কিঃ বর্তব্যা তা তত" 
সংযোগেনৈবৈত্ক্তং । যজ্ৈঃ সংকীর্ন প্রার়ৈরিতি 1 অক্রচ হ্বতশ্রসেব' মাফ কীর্ঘন 
মত্যন্ব গ্রশ্তং | হরেন্গাম হরেন হরেননটৈৰ কেবলং। ' কলৌ নাতোব লাক 
নান্তেব গতিরন্যথেত্যাদৌ। তন্মাৎ সাধৃকং কলিং মভাজরন্তারর্য্! ইতযাদি, জয়ং.) ৩৪ ॥ 

গ্রুর ইতি তেষু ভূক্তেঘ্বপরা ধিনে| বিনেত্যর্থ:.॥.৩৩। রি ০ শি 
ধ& ॥ ছ+ তু স৭ড়ি ্। 

5৪ কত র্ । 

€কান কোন. স্ছানে 'অবশ্যই মারাঁয়ণপর হইবে, কিব্তি-মহারীজ! 
ভ্রবিড়দেশে, ভূরি "ভুরি, নারা৫৭পর লৌক “জন্মগ্রহণ - করিসোস-:।. 
যে দ্রেবিড়ে তান্তরপর্ণী চালা বপয়স্থিনী, 'কাবেরী এব এমহাপুপা! 

গরতীচী:নদী-ছি্যমান আঁছে ।-৩৫$ 
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প্রয়ে ভক্ত ভগবতি বাস্থদেবেহমলাশয়াঃ 7 ৩৬৭ | 

দেবর্ধি ভূতাপ্ত নৃধাং পিতৃথাং ন কিস্করো 

নায়মুণীচ রাজন্। সর্ববাত্মনা যঃ শরণ ৃ 
শরণ্যং গুতো! যুকুন্দং পরিহ্ৃত্্য কর্তং ॥ ৩৭ ॥ ৃ 

স্ব পাদমুূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্য জবান্য 

এ. পপ এক প জ পপর 

পাত 

তক্তস্ক বিধিনিষেধ নিবৃত্বেঃ কাতকুত্তাতামাহ দেবধী তি। আগ্ডাঃ পোষাঃ কুটুষ্বিনঃ 
ইতরে দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্তর দেবতা এতেষাং বথাহনক্ত্থণী অতএব শেষাং কিন্করঃ তদর্থং 
মিতা পঞ্চক্জাদি কর্তা । ভতগ! চস্ৃতিঃ। হীনজাতিং পরিক্ষীণমুণার্থং কর্মকারয়েদিতি | 

অস্ত নতথ1। কোইসৌ যঃ সর্ধ ভাবেন মুকুন্দং শরণং গতঃ। বর্তং কৃত্যং পুরিহ্ত্য 
খবপ্ব৷ কর্তং তেদং পরিহ্াকা কুতীচ্ছেদনে ইতাস্মাৎ বাসুদেব: সর্দ্বমিতি বৃদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

বিহিত কর্ম নিবৃত্বিমুক।1 নিষেধ' নিগিত্ত প্রায়শ্চিন্তমাহ শ্বপাদ সুলমিতি। ত্যক্তো 

ইন্ডশ্মিনূ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবে! যেন অতএব তশ্ত বিকর্শাণি প্রবৃত্তি নসম্ভবতি 
এপি এ, ০: পিপি 

ক্রমমন্দভঃ | 

তেষাং নকিহর: কিন্ত ভগবণ্চ এবেতানধিকারিত্বং বর্তং ভেদমিত্যর্থে তন]! দেবতা 

দীমা' গ্বাস্ন্্ামিতি যাবৎ | এবমেবোক্ং গারুড়ে | অয়ং দেবে! সুনির্বান্দ এষ ব্রহ্ম 

খ্বছদ্পতিঃ। 'ইত্যাখা। জায়তে তাবদযাবন্নার্চয়তে হরিমিত্তি ॥ ৩৭1 

নচ বিক্র্থ প্রায়শ্চিত্ত রূপং কর্মান্তরং কর্তব্যং। তত তচ্ছবণ্স্য বিকর্ম্ম প্রবধ্ধা 

খাঁবাৎ। কখঞ্চিদাপতিচ্েপি বিকর্ম্মণি তদনুন্মরণেনৈব প্রায়শিতন্তাপ্যান্থষঙ্গিকত্ব সিদ্ধ 
পপ আশি পপ পা সপ জি পপ ও পা পা পা 

ক 

সস রত জপ ও ৯ এস ০ ৩৯৮ ৯০, বাপ পিস 

, হে. মনুজেশ্বর !  ধাঁহারা সেই সকল নদীর জল পাঁন করেন, 

ছার! পির্মল চিত্ত হইয়া প্রায় ভগবান্ বাস্থদেবের ভক্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥ 

হেরাজন্! যেব্যক্তি কৃত্যাকৃত্য পরিহার পূর্ধক সর্ব শ্রষতে 
শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর দেবতা, খষি, ভূত, মনুষ্য. 

ব1.পিভ লেকের কিছ্বর হয়েনন। ও ভীকার্দের নিকট অঞ্ধণী হয়েন 

॥ আঙাখব ছরিডক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগোর বিধিরনিষেধ.নিবৃত্তি নিমিত্ত ভক্তি 
| দ্ষাদাই-ভানারা ককাতকত্য হইয়া বাঁকেন 1.৬৭ । | 
রা. রি, শ্লোকে বিহিত ক্র রতি উল রি এল। নি 
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ভাঁবস্তা হরি! পরেশং | বিকর্শ যশ্চোত 

পতিতং কথক্িদ্ধ,নোতি সর্ববং হদিসন্লিষিউঃ ॥ ৩৮॥ 
নারদ উবাচ ॥ 

ধর্দান্ ভাগবতানিখং শ্রুত্বা ম যিথিলেশ্বরত | 
জায়ন্ডেয়ান্ মুনীন, শ্রীতঃ সোপাধ্যায়োহাপুজযত ॥ ৩৯ ॥ 
ততোহস্তদ্ধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব লোকস্থা পশ্যতঃ | 

যচ্চ কথঝ্চিৎ গ্রমাদাদিনা উৎ্পভিতং ভবেৎ তদপি হরিধুরনোতি। নম্থু যমগ্তং ন মন্ততে 
তত্রাহ পবেশঃ নন্ু চ শ্রুতি স্বতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগবন্বচনাৎ স্বাস্ত। তন্নং কখং সহেভ 
তাহ প্রিয়ভ্ত । নন নাষ" পাপক্ষষার্থং ভজতে তত্রাহ হৃদি সনিৰিই)। নহি বন্ত শন্ধি 

রর্থিতামপেক্ষতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ * 

জায়ন্তেয়ান্ অবস্তা! পুক্রানূ ॥৩৯৪ 

উপাতিষ্ঠন্ অনুতিষ্ঠন্ ॥ ৪০ 

ব্র'মসন্দর্ভঃ। 

রিত্যাহ ্বপাদ মূলমিতি। হাদি সরিবিষ্টত্বে হেতঃ। ত্যক্তান্য তাবহেতি। গাক্তোনযজ 
দেবতান্তরে ভাবে! ভগবন্ঠীব ভক্কির্ষেন। বিকর্ধ গুননে হেতু: হরিঃ শ্বতারত এব লব 

| 

কঙ্দীচরণ নিমিত্ত গ্রায়শ্চিত্তেব নিবৃতি কহিতেছেন, মহীরাজ ! "ীক্ষশ 

পাদমূল ভজনাকারী অন্য ভাব রহিত প্রিয়ভক্ত, যদি কখন প্রমাদ বশত£ 
নিষিদ্ধ কর্দ্দে পতিত হয়েন, তাহ! হইলে ভীহার হায়, শ্রবিষ্ট হয়ি 
তদীয় সমুদ্ায় পাপ বিনষ্ট করেন ॥ ৩৮ | 

মারর্দ কছিলেন, মিথিলাধিপতি নিমিয়াজ এরই রাপ ভাগবত ধ্র্ঃ 

শ্রবণ করিয়া প্রীত চিত্তে উপাধ্যায়ের সহিত জাত্ীনন্ন দধ ধোগেজ 
দিকে যখোচিত পৃজ। করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ৰ 

অনন্তর সিদ্ধ খধিগণ দর্শনকারি সর্ব লোক সযক্ষে খনি 

হইলেন জবং বাজাও ভাগবত ধর্েদ অনুষ্ঠান করিয়া ধা কারে পরম 
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রাজ! ধর্্মানুপাতিষ্টন্নবাপ পরমাং গতিং ॥ ৪০ 1 
ভ্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধশ্মীন ভাগবতান্ গুভান্। 

ন্মস্থিতঃ শ্রদ্ধয়াযুক্তো নিঃসঙ্গ! যাস্তসে পরং ॥ ৪১॥ 

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যো ধশস। পৃরিতং জগৎ। 

পুজ্তামগমদ্যদ্ং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥ ৪২ ॥ 

দর্শন! লিঙ্গনালাপৈঃ স শয্যাসমভোজনৈঃ। 
পপ পাপা সপ পাপা. ৩ সপ শপ পা 

নিঃ মলে। ভূত! ॥ ৪১ ॥ 

শাস্ত্র গ্রক্রিরেষমুন্তা ঘুবান্ধ ব্বত এব কৃভার্থাবিভযাহ খুবযেো। রিতি | বাং যুবয়ো£ 1 ৪২ 

নচ সর্ধ কর্মার্পণাদি ভাগবত ধর্মৈরন্তেবাদিব যুবয়োঃ সত্ব শুদ্ধি রাপাদনীর। পুজোগ 

লালনেনৈব ভাগবত ধর্ সর্ধন্থ নিষ্পত্তে রিত্যাত দর্শনেতি । কুষ্ধে পুজ্র ইতি শ্নেহং 
স্পেস পপ পপি পাপপপাশ পপি 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

প্লোষ হরং পবেশঃ শক্তিতশ্চেত্যর্থঃ । তত্রাপি শ্রিয়স্তেত্যাগ্রহতশ্চেতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ 0৪০1 

॥ এবং তথ গ্রশ্ননুরপমন্যহিহান্ ভাগবত ধর্শান্ক।। তদ্দীয় শ্বগ্রয়োজনাস্থরমাহ। 
| ত্ব্মপীতি | ত্বমপি পরং যাণ্তসে। কক! ত্বং তু নেনা্থঃ নর্ধবতঃ পরন্ত শ্রাকষ্খস্য নিত্য 
প্রাধরাদিতি ভাব | ৪১ 

কিন্তু যুবয়োরিতি। জগদপি পুরিহং কৃতার্থতামাপাদিতমিত্যর্থঃ তত্র হেতুঃ প্রকট 

লীলধাপি যদ্থাং পুভ্রয়োঃ পুক্রতামগাৎ্থ | ৪২॥ 

, িকগ্পাপি জয় বিজয় বধধাঙ্গণাপরাধাদ্বিভেমি। তজ্জাহ দর্শনেতি। পাৰিত দোষ। 

ভাসাদপি দুরে রক্ষিত: তত্র হেতৃঃ। কৃষ্ণ ইতি। তত্রাপি পুক্ত স্নেহ প্রকুর্বতো- 

প্রতি লাভ করিলেন ৷ ৪০ ॥ 

হে মহাভাগ বস্থদেব। তুমিও বাসন! শূন্য চিত্তে শ্রদ্ধাযুত্ত হইয়। 
এই-শুতজনক ভাগবত ধর্ম যাজন করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে 8৪১৫ 
॥ ঘে হেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি তোমাদিগের পুভ্র রূপে অবতীর্দ 
হইয়াছেন, অতএব ছুই স্ত্রী পুরুষ তোমাদের যশে এই জগৎ পরিপূর্ণ 
হইবে 8৪২1. 

দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ, শয়ন, ভপবেশন ও ভোজনাদি দ্বার 



স্টি 
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আম্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণ পুতন্নেহং প্রকুর্ববতোঠ 1৪৩ ॥ 

বৈরেণ বং নৃপতয়ঃ শিশুপাল পৌঁণ্ড, সান্বাদয়ে। গতি 
বিলান বিলোকনাঁদৈযঃ॥ ধ্যায়ত্ত আকৃত ধিয়ঃ শয় 
নামনাদৌ তত সামামাপুরমুক্ত ধিয়াং পুনঃ কিং ॥ ৪৪ ॥ 
মাপত্য বুদ্ধিমথাঃ ₹ষ্ণে সর্বাক্মনীশ্বর়ে। 

প্রন্ুর্বতে| ব্যাং । অন্ত দর্শনাদিতিরায্মা পাবিতং শোধিতঃ ॥ ৪৩ ॥ 

এনদেব কৈছুত্য স্তাথেন ক্ষুটরতি বৈরেণেতি য'্শয়ন|সনাদী। বৈরেণাপি ধ্যায়স্তঃ তন 

গতি বিলালাদৈযে বারৃতিধিক্ঃ তত্তদাকায়( ধীেষাং তে তৎ সারূপ্যমাপুঃ কিং পুল বন্ধ 
ব্যমমুরস্কধিয়াং লাম্যং ভবস্ভীতি ॥ 6৪ ॥ 

লন্থু পুত্রন্গেহশ্চেলোক্ষ হেডুং ভর্হি সর্ষে সুচোরন্ তল্জাহু মাপত্য দিতি । 
াস্প 

ক্রমসন্দর্তঃ। 

রিভি । আভাযাং যুবয়ে। মহষেবাম্থর়মিতি ভাব: | ৪৩৫ 

আস্তাং মুবয়ে। বার্ড। কক্স সর্বোৎকই ভগবত শ্বতাবস্ব/ৎ লাধারণাতুয়জ জনন 

অপি সুতরাং তত্তল্যা গতিং কিং পু্বহনামিতি তান রতি শোচঝ্তং কৈমুত্যেমাহ 
বৈরেগেতি 1 8৪ ॥ 

সর্ধত্র হেতৃঃ মাপত্যেতি। ব্অপত্য লাধাক্সণ বুদ্ধিং ন। কুগ্কু। ঘতঃ কষছে কৃষি 
ভূবাচক ইত্যাদি লক্ষণে। অন্থও্ব সর্বায়নি নর্বাধন্ভারিণি অতএবেখরে সর্ধ্ঘ বর্তরি । 
অতএব লর্বাত্বনি লর্বাবহারিণি। অস্কএবেশবরে সর্ব বশীকর্তব/। ভতএব "১ 

(| ছখাপি দায়েতি রুপা প্রধান মনুষ্য লীল। প্রকটনেন পৃড়ং জতুমপক্যামৈশরধ্যং যত তশ্মিন্। 

ৃ 

ৃ 
] 

| 

অতএবাবায় ইত্তি। হত্া। নন্থু তর্ছিপুজ মেহং প্রকুর্ধতোক্মিভি ফথং পুঝোচিতঃ 

তোমর!| যে শ্রীকৃষে পুজন্্েহ করিতেছ, তাহাতেই তোযাদিগের 
আজব! পবিত্র হইয়ছে ॥ ৪৩ ॥ 

শিশুপাল, বাব ও পৌগু,.কাদি মৃপতিগণ শক্র ভাবে শয়নাসনাদি 
কালে গতি বিলা বিলোকনাদি সহকারে সাহার আকুতি ধ্যান ফরত- 

| শারূপ্য সুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার অনুরত্ ভক্তদিগের কথ! ছার 
। কি বলিব ॥ ৪৫॥ 

নি অতঞব হে বদের সর্বাত্া, দ্ায়ামন্ুয্য ভাব প্রাপ্ত, গঢ ্ধ্, 
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নায় মূনুষ) ভাবেন গুটৈহখবর্্যে পরেহব্যয়ে ॥ ৪৫ ॥ 
ভূভারামগর রাজন্যহস্তবে গুণ্তয়ে সতাং । 

অবতীর্ণস্ত নির্বত্্যে শো লোকে বিতন্যতে ॥ 
শ্রীশুক উবাচ ॥ 
এতচ্ছত্্বা মহাভাগো বন্থদেবোৎতি বিস্মিতঃ। 
দেবকীচ মহাভাগ! জহত্মেণহমাত্মনঃ। 
ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদযঃ সমাহিতঃ। 

অপত্ামিতি বুদ্ধিং মা কথাঃ অড়াগম আর্ধঃ | ৪৫ ॥ 

নম কথমীস্বরে! মানুষঃ শ্তাৎ কথং ব! তসা বিশ্বস্থষ্যাদি কর্তৃং পৃতনানাশাদি 
কর্ধাশ্চর্যযমিব নিকপাতে তত্রাহ তৃভার বূপা অন্থর! এব যে রাজন্যান্তেযাং হস্তবে তান্ 

হন্ধ* নির্বত্যে মোক্ষায়॥ ৪৬ ॥ 
ইহান্মিনেব দেহে শমলং মোহ" বিধুয় ব্রন্ধত্বায় কল্পতে ॥ ৪৭1 

রর ক্রমসনর্ডঃ | 

শেহ ত্বশ্থিন্ ল্লাঘিত স্তত্মাহ মেন্ঠি। অপতা বুদ্ধি মা অক্তণাঃ। কিন্তু কুকঘেবেসার্থঃ। 
তত্র হেতুঃ/কুষ ইত্যাদি লক্ষণেপি। মায়েত্যাদি কপ ইতি পূর্ব ॥ ৪৫ ॥ 

কপ! প্রধানত্বমেবাহ ভূভারেতি ॥ 

ভতশ্চ এভদ্দিতি। মোহং হক্ষশাপময় ভয়ং ॥ 

»»* প্রদ্ম ভূয়ায় সর্ধ বৃহত্তমন্খীয় কল্পতে। পরম ভক্তাপত্তেঃ ॥ ৪৬1 

অব্যয়, পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণকে পুভ্র জ্ঞান করিও না ॥ ৪৫ ॥ 
যদি বল কি প্রকারে ঈশ্বর মনুষ্য হইলেন, তাহার কারণ এই যে 

ভূমির ভার স্বরূপ অস্থুর তুল্য ক্ষত্রিয়গণের বধ নিমিন্ব এবং সাধুগরণের 
রক্ষ/ ও মোক্ষ বিধানার্থ অবতীর্ণ ্ীকৃষ্ণের যশঃ লোকে বিস্তীর্ঘ 
হইতেছে ॥ | 

1] শুকদেব কছিলেন, মহাভাঁগ বন্ুদেষ ও ভাগাবতী দেবরকীদেবী 
ইহ! শ্রবণ করিয়! বিশম্ময় চিত্তে আপন আপন মোহ পরিত্যাগ 
করিলেন ॥ 

-ষে ব্যক্তি সমাহিত হুইয়া এই পুণ্যজনক ইতিহাস মনোমধ্যে 
খা 



১১স্ক ৬অ] শ্রীমন্তাগবতম্। 

স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৪৬ ॥ 
ইতি প্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাহ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

'ধিিসিনিদা জায়গ্েয়োপাধ্যানে পঞফ্চমোহ্ধ্যায়: 7 % 0 ৫8%8 

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥ 
অথ ব্রহ্মত্বজৈ দেঁবৈঃ প্রজেশৈরারতোহভ্যগাৎ। 
ভবশ্চ ভূত ভবোশো যযৌ। ভূতগণৈর্তিঃ | 
ইন্ড্রো মরুত্তির্ভগবানাদিত্যাবসবোহশ্থিনৌ | 
খভবোহঙ্গিরসে। রুদ্রা বিশ্বে মাধ্যাশ্চ দেবতাঃ | 

গন্ধব্ব।গ্নরসেো। নাগাঃ সিদ্ধ চারণ গুছাকাঃ। 
পপ পার» পপ 

॥%*) ইত্োকাদশে পঞ্চমঃ, ॥ * ॥ 

মষ্টে ব্রহ্গ।দিভিঃ সততা গন্তং বিজ্ঞাপিতং হবিং। উদ্ধবঃ প্ীর্ঘরামাস শ্বধাম নয় 
নামিতি ॥* ॥ 

তছঃপবমঠি বিস্তবেণাস্ম বিদ্যাং নিকপধিহং তৎ গ্রভাবমাহ অথেতি আব্জৈঃ 
সত সর 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

1%1॥ ইত্যেকাদশে ক্রমসন্দর্ভে পঞ্চমঃ 19) 
অতঃপরমিতি বিস্তবেণ ভগবনস্থিদাং নিবপযিতুং তত প্রস্তাবমাহ অথেতি ॥ 
তদেব বিবৃধোতি। ইন্দ্র ইত্যাদিনা। তত্সেছে ইতি সার্দযুগ্মকং ॥ ১ ॥ 

ধারণ করেন তিনি মোহ বিনিম্মুক্তি হইয়। এই দেহেই মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয়েন ॥৪৬॥ 

॥%&॥ ইতি একাদশে পঞ্চম ॥%॥ 

৷  ষষ্ঠাধ্যাঁয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তব করত স্বধাঁম গমনের নিমিত 
অনুরোধ করিলে উদ্ধবও তদ্ধামে যাইবার জন্য ই্র্নকুষ্ণের নিকট 
প্রার্থন। করেন ॥ ০ ॥ 

শুকদেব কহিলেন, অনস্ঞর একদা! সমকাদি 'পুক্রগণ, ধেবরন্দ ও 

পুজা পতিদ্দিগের সহিত ব্রহ্মা, ভূরঙগণ, সহ্থিত ভূত.ভব্যেশ ভয়, গরু 

মহিত ভগবান্ ইন্দ্র আদিত্য, ধনু, অস্থিনীকু্গার, থডুগণ, অঙ্গিয়চ রড 
গণ, বিশ্বে সাধ্যগণ, দেবতা, গন্ধবর্ব, অপ্লরা, নাঁগ,সিদ্ধ, চারণ, গুহক, 
্ এ 



। 
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খষয়ঃ পিতরশ্চৈষ সবিদ্যাধর কিন্নরাঃ। 
ঘ্বারকামুপসংজগ্ম,ঃ সর্বেবে কৃষ্ণং দিদৃক্ষবঃ ॥ ১। 
বপুষ! যেন ভগবান্ নরলোক মনোরমঃ । 

যশো। বিতেনে লোকেষু সর্বলোক মলাপহং ॥ ২॥ 

তশ্তাং বিভ্রাজমানায়াং পয়ুদ্ধায়াং মহর্ধিতিঃ | 

ব্যচক্ষতা বিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্মন্ভুত দর্শনং ॥ ৩) 
স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যে শ্ছাদয়স্তো যডুত্তমং | 
গীভিশ্চিত্রপদার্থাতি স্তউ,বু গদীশ্বরং 1 ৪1 

সনকাদিতিরভাগাৎ খ্বারকামিতি চতুর্ধেনাম্ব়ঃ ॥ ১। 
নম্থ তেষামুপেক্রাদি রূপং ভগবস্তং নিত্যং পশ্ততাং ফের়মতি দি্ৃক্ষা! ইত্যত আহ 

বপুষেতি । যেন বপুধ। নরলোক মনোরমঃ সন্ পর্ধলোকেষু যশে! বিতেনে তত ব্সতি 
সদারং বপু দির্ৃক্ষবং ॥ ২1 

বাচক্ষত অপশ্তন্ ॥ ৩। 
স্বর্গোদ্যানস্থৈ মলে শ্চিত্রাণি শৃঙ্থলাবন্ধ প্রীয়াণি পদানি অর্থীশ্চ যাক তাঁভি 

গাঁভিঃ ॥ ৪1 

ক্রুযমনর্ভঃ | 

ঘেন কৃষ্ণাখোন অন্তভতোপেক্জাদি বূপেণ ॥ ২ ॥ 
ক্ুকমডুত দর্শনমিতি স্বন্তাপি বিশ্মাপনমিতূক্কেঃ 0৩ ॥ ৪1 ৫॥ 

খষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, কিন্নর ইহার! সকলে কৃষ্ণ দর্শনার্থ ছ্বারকায় 
গমন করিলেন ॥ ১ ॥ 

তগবান্ শক যে বপুঃ প্রকটন দ্বার! সর্ব লোক মনোরম হইয়া 
লোক সকলে সর্বলোক যলাঁপহ যশঃ বিস্তার করিয়াছেন ্রহ্মাদির 
তাহাই দর্শন করিবার ইচ্ছা ॥ ২ 
* ল্রক্ষাদি দেবরন্দ ময়! এশ্বর্য্ে সমৃদ্ধ ও বিভ্রাক্গমান ছারকাতে গিয়। 
'অন্ভুঙ দর্শন শ্রীকৃফ্কে অতৃপ্ত নরমে দর্শন করিতে গাগিলেন 8৩) 

এবং ন্বর্গোফ্যাব .সন্কৃত ঘাল্য, সমূহে তীহাে বিভৃফিভ করিয়া 
শৃঙ্ছলিবন্ধ। বিচিত্রার্থ বাকা ছার! জগদীশ্বয়কে, স্তব করিতে লাগিজেম ॥8 

. পু রঃ 
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দেবাউচুঃ ॥ 
নতাঃ ম্ম তে নাথ পদারবিন্দং বুষ্ধীক্দিয় 

প্রাণ মনে। বচোভিঃ | যচ্ছিস্তযতেহন্ত 

হদিভাবযুকৈতু-মুক্ষুভিঃ কর্পাময়োরুপাশাহ ॥ ৫ ॥ 
ত্বং মায়য়। ত্রিগুণয়াতানি ছুর্ব্বিভাব্যং বক্তং স্জন্থ্ 

বনি পুষ্পমি তদগণস্থঃ ৷ নৈতৈর্ভবানজিত কর্্মাভি 

» বুদ্ধীত্ত্িয়াদিভি দরশিনাদিন! গ্রাণেন চ বল চেতুনা দ্গুবৎ প্রণিগাতেন মতা বয়ং 

নমন্ব্বস্তঃ শ্রেতি বিশ্বয়ে বখাছঃ দোর্ডাং পদাভ্যাং জানুতযাং উরস! শিরস। দুলা 1 

মনস! বচমা চেতি গ্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিত উতি। স্ম শঝোক্ত বিশ্মায়ে বিশেষগণং। বর্শা 
ময়াছুকপাশাৎ মুযুস্কুতির্ভাব যুক্তৈরপি যৎ কেবল মন্তহ্হদি চিস্তাক্ষে নতু দৃশ্থাতে ত্য 
নতাঃ অহে। ভাগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ * 

নচ্ছ মমাঁপি দৃষ্টাদৃষ্ কর্ম করণাৎ কুতো মৎপদারশিন্দ চিত্তনং বর্শপাশাৎ.মুযুক্ষুভিঃ 

ক্রিয়তে তত্রাহু শ্বমিতি ভে অজিত আন্তামিদানীত্তনানামিদমল্লং কর্ণাত্বং বাক্ষং মহদাদি 

প্রপঞ্চং ্থজসি পাঁলয়সি সংহরসিচ তদপ্যাত্মন্যে ন পৃগক্ ছর্মিভাব্যং মনসাপানো। 

হবিতর্কাং । তাগুপস্থঃ তম! মায়ায়া গুণেষু নিষ্ুত্বেন স্থিতঃ অথচ এটিঃ কর্মভি ভরবান্ 

ন রল্সাতে ন লিপান্ধে কুতো যতে। ভবান্ অনবদযঃ রাগাদি দোষ রহিতঃ যতঃ ম্বে আত 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

স্বমিতি সবে ত্বরূপ ভূত হলাদিনী শক্তি প্রকাশিতে ॥৬॥ 
শক 

১ 

দেবগণ কহিলেন হে নাথ! বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, যনঃ ও বাক্য 
ঘবার আমর! আপনার পদারবিন্দে প্রণাম করি, যে হেতু অন্তরে ভাবযুক্ত 

ও কল্মপাশবন্ধন যুত্তীচ্ছু খষিরাও আপনাকে হৃদয়ে চিন্তা করেন ॥ ৫॥ 
যদি. বলেন আমারও দৃষ্ট কর্ণ্ম করণ প্রযুক্ত কর্ন্মপাশ মুযুক্ষু খষিগণ 

কেন আমার পদারবিদ্দ চিন্তা, করিবেন, তাঁহার উত্তর এই যে, 
হে আর্লিত! আঁপনার এ কর্ম থাকুক ইহা ত: অতি অল্প, আপনি 

| ময়! গুণে বর্তমান হ্ইয়! ভরি মাঁয়! দ্বারা এই ূ্ববিভাব্য মহদীদি 

প্রপঞ্চকে আপনাতে স্থজন পালন সংহাঁর় করিতেছেন, অর্চ আপনি 

2: 
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সপ স্পা সপ 

রজ্যতে বৈ যঃ গে ্ে খেহব্যবহিতেহভিরতোহনবদাঃ ॥৬। 
গুদ্ধিন্ণাং নতু তথেড্য ছুরাশয়ানাং নিদ্য শ্রুতা 
ধ্যয়ন দান তপঃ ক্রিয়।ভিঃ'। সত্বাক্মনাস্বষভ তে 

যশসি প্ররদ্ধ সচ্ছ দ্ধয়! শ্রাবণ সম্ভ তয়! যথা স্তাৎ ॥ ৭ ॥ 
হ্যান্ন স্তবাড্বিরশুত।শয় ধূমকেতুঃ ক্ষেমায় যে! ; 
যুনিভিরার্র হৃদোহ্যমানঃ। যঃ সাত্বতৈঃ সমবিদ্ 

রূপে স্বথে ইব্যবহিতে ইনাবৃতে হভিরতঃ অতন্বং কর্ম কুর্বনপ্যাত্বারামঃ পরমেশ্বর ইতি 
মুমুক্ষুভিশ্চিন্তান ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ 

নম আত্মারামন্ত কিং কর্ম করণেনাত আহুঃ গুদ্ধিরিতি হে ঈড্য হে খত ছরাশয়ানাং' 
যাগিনাং বিদ্যা উপাসন। বিদ্যাদিভি স্তথা শুদ্ধি 7 ভবতি সন্ধাত্মনাং সতাং তে যশপি' 
শ্রবণেন সংভৃতয়। পরিপুষ্টয়া তি ুচ্ছধয়। যথ| স্যাৎ পরম পাবনন্ত ঘশে! বিতানায় 
ভব কর্শাচরণমিতি ভাবঃ ॥ ৭ 

. তদেবং তদন্বশঃ শ্রদ্ধৈব গুড়ি হেতুঃ। অন্মভিত্ত ভবাভিযিদুষ্টিং অত গ্যবাত্ধি, নোৎল্মাকং 
'অগুভাশয়ানাং ধূমকেতু দাহকঃ স্তাৎ। কথং ভূক্চো যঃ ক্ষেমায় মোক্ষায় মুনিভি মুুক্ষতিঃ 
পিপি শশী শী পা ীশীাীশাশ্ীশাটাশাটীপাাাীশী পাপী 

- : ক্রমমনদর্ভঃ | | . 
বিদ্যাদি সম্তাবেপি। হৃরাশয়ান/মিতি শুদ্ধ ভক্তি শ্রদ্ধায়! অভাবাৎ। বিদ্যাদ্যম 

্াবেপি সত নাদিতি তত্ভাবাৎ। তদেবং শৃণ্তামপি তথাত্ে কিমুত পশ্ঠভামিতি 
ভক্তসুখ।র্থমেব তবলীলেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ 

সুনিভিগাত্মারামৈরপি ক্ষেমায় পরম সুখায়। মাহ টৈর্ভক্তৈঃ। আম্মাত্মমেব নাথত্বেন 
বিদ্ততে খেবাং তাদৃশৈঃ। সমানাং সবর্গাপবর্গ নরকেঘপি তুল্যার্থ দর্শিনাং। নারায়ণ 

মে সকল কর্খে লিপ্ত হয়েন না, যে হেতু আপনি অব্যবহিত স্বীয় 
সুখে সর্বদা অভিরত এবং আসক্তি শৃদ্ত ॥৬॥ ৮৭778 | 

' . যদি বলেন আত্মারামের কর্ণ করণের প্রয়োজন কি: ₹' তাঁহার 
১ এই, হে স্তবনীয় ! হে ধষভ। আপনার ' যশোরাশি' ভ্রবণে : 

প্ররৃদধ এর! দারা সাধুদিগের ষে রূপ চিত শুদ্ধি হয় বিদ্যা) বোধাযিন, 
দাও  ভপাক্যাদি ক্রিয়। দ্বারাও সং ংস্মরিদিগের উপ হয় নাঁ ৭1১: 
১বজুতেএ এব, শ্রদারিত হইয়া আপনার শ্রবণ করিলে শুদ্ধি নীতি 

“হর, কিন্ত আমরা সাক্ষাৎ আপনার চর দর্শন করিল, 4 চরণ আমা, 
সা. 

. 

| 

শা রি 



১১ক্স ৬অ] শ্রীমভ্ভাগবতম্। ১৭৯ 
র্ 

তয় আত্মবপ্তিব্যুহেহর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ৮ ॥ 
যশ্চিন্তাতে প্রযত পাণিভিরধ্বরাগ্ো ত্রধ্াা নিরুক 
বিধিনেশ হবিগুহীত্বা। অধ্যাত্ম যোগ উতযোগি 

প্রেমার্দ হ্বদা উহ্মান শ্চিন্তামানঃ । যশ্চ সাস্বতৈ উঁকি; সমবিভৃতয়ে সমানৈশ্বর্যযা!য 
বান্ুদেবাদি বাহেহচ্চিতঃ ভেযুচ কৈশ্চিদাত্মবত্তি্ীবৈঃ শ্বব্যতিক্রমার ম্বর্গমতিক্রম্য বৈকুঠ 
গ্রাপ্তয়ে মবনশস্ত্রিকালমর্টিতঃ ॥ ৮ | 

কিঞ্চ গ্রযতপাণিতিঃ স'যত হস্তৈ হবি গৃহীত্বাহধ্ববাপ্ৌ আহবনীয়াদৌ যাত্তিটক 

ধশ্চিম্তাতে। নগ্ু যক্তৈ দেবতায়ৈ হবিগৃহীতং গ্াৎ তং ধ্যাযেৎ ৰযট, করিষা নতি 

ব্চনাৎ তন্তদ্ধেবত! শ্চিম্তযান্তে অত আছ: অ্রষ্যা নিকক্তেন বিধিনেন্দ্রাদি জপেপৈব যন 

পুরুষ শ্চত্ত্যতে ইত্য্থ;। উত্ত কিঞ্চ অধ্যান্স যোগে যোগিভিরপা'ত্মন স্তব মায়। আণি- 

মানি স্তাং জিজ্ঞান্থৃভি স্তৎং কামৈ যশ্চিন্তাতে পরম ভাগবতৈত্ত-মুজৈত বাঃ পবী্ঃ সর্বতঃ 

ক্রেমসন্দর্ভঃ ৷ 

পরায়ণানাং [বিভূতয়ে পরম নুখ বূপায়। স্বরতিক্রমায় ইতব স্ুখ ভোগাতিক্রমায় 

চাচ্চিতঃ॥ ৮॥ 

য্ষিত্তাত উ্ভামাধিকারি পব*। অতএন অআযা। নিক্ষক্ত বিধিনেতি ত্রয়ী তাৎপর্যযাব 

সিত বিধিনেতি ত্রয়ী ভাৎপর্যয পর্য)বসিত বিধিনেষ্তার্থঃ। এভদজ্ানিনঃ গ্রত্যেব স| স| 

দেব! পৃথখ্থিধীয়ত ইতি ভাবঃ 'তথাচ সর্বার্থদন্তবেন চরপন্ত চরণোপনিষহুদাহরিষাতে। 

দ্িগের বিষয় বাঁনন। নাশের ধুমকেতু অর্থাৎ দাহক স্বরূপ হউন, মুযুক্ষু 

মুনিগণ মুক্তি নিমিত যাহাকে প্রেমার্র হদয়ে চিন্তা করেন ও তক্ডেরা 

সমান এশ্বধ্যের নিমিত্ত ধাহীকে বাহুদেবাদি ব্যুছে অর্চনা করেন এবং 

জ্ঞানির। স্বর্মার্গ অতিক্রম করিয়া বৈকুষ্ প্রাপ্তির নিমিত্ত ধাহাকে 

ত্রিকাল অঙ্চনা করেন ॥ ৮ ॥ 

হেঈশ। যাঁজ্িকের। প্রযতপাঁণি হইয়া হবিগুহণ পূর্বক তরী 

নির্লুক্ত বিধি দ্বারা যাঁহাকে যজ্ঞাগ্নিতে চিত্ত করেন ও যোগিরা আত্ম 

মায়। বিষয় জিজ্ঞাস্থ হইয়! অধ্যাত্ম যোগ বিষয়ে ধাঁহাকে ধ্যান কল্পেন 

যারা ারিটিরিরি টি 



১২০ সতরীন্তাগরতম্। [ ১১স্ক৬অ 

ভিরাত্ম মায়াং জিজ্ঞাসভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্উঃ ॥ ৯৪ 
পয়ু্উয়া! তব বিভো! বনমালয়েম্নং সংস্পর্ধিনী " 
ভগবতী গ্রতিপত্বিবৎ শ্রীঃ। হযং সুপ্রদঈীতমমুয়। 

পৃদিতঃ। তবাজ্যি নেণহশুভাশয় ধুসকেতুঃ স্তাৎ ইতি পূর্বেখৈবানবয়ঃ ॥ ৯1 
এতেষাং মুনি ম।ত্বভাদীনাং ষরাং সেবকানাং মধ্যে পরম ভাগবতেধু লক্গ্যাং অপি তব 

প্রীতি রধিকেতি স্বস্তি পযুষ্য়েতি ইড় ভাব শ্হা্গনঃ। অছংযত্র বসামি তত্রৈব 

বঙ্ষমি | পধুবিতাপীয়ং বনতীতি প্রতি পত্ধীবৎ খ্রীঃ নংস্পর্ধমান। ভবতি তথাপি গ্কাং 

শ্াস্ধমানাং শ্রিয়মনাদৃতায যে! ভবান্ পযুণষিতয়াপি অনুয়া বনমালয়। ভকৈবর্পিতেয়মিতি 

শ্রীতা! স্ুপ্রণীতং সুষ্ঠু মন্পাদিতং যথা ভবতি তথাহণং পৃজামাদদৎ শ্বীকতবান্ ছগ্র- 

পীতমিতাহ্ণ বিশেষণং ব| তণ্ড তবাত্ধি নোহগ্ুভায় ধুমকেতু ভুয়াং। যদ্ব! যোহজ্বি 

নোঙগুভায় ধুমকেতৃর্ৃয়াৎ। যদ্বা যোহভ্যিরমুয়! স্ুপ্রণীত মহণিমাদদৎ স নোহগু- 
ভাঁশয় ধূমকেতু তৃয়াৎ। অখব1 এবং হম্ব্ধঃ। এতেভে]| ধ্ানার্চনাদি নিষ্ঠেভ্যোহপি 
তদঘশসি গ্রবৃদ্ধ সৎ শ্রদ্ধাবন্ত এব কৃতার্থাঃ ভগবতো! ঘশঃ শ্রিয়স্বাৎ ইত্যাছঃ। পর্ুঃইয়া 
হশকান্তাবিভাশ্মাৎ পরিতঃ সর্ধঙ্গে উষ্টধা কান্তয়। শোভিতয়া বনমালয়। বক্ষসি একদেশে 

জমমন্দর্ভঃ। 
চরখং পবিত্রমিতাদিকাঃ 1৯ ॥ 

তাদৃশভ।পি চরণ শ্বেবু পরমান্গ্রহং দশযিহুমাহঃ পর্যাষ্টয়েতার্ধেন | ভদেবং 
পরুষ্ঠাপি লক্ষী হ:লহাৎপি কখ* সা! ন ত্যজ্যত ইতি পুর্ব পক্ষমুখ্খাপ্য তমেব সিদ্ধান্তেন 
ধর্শম্তি য ইভ্যর্ডেন যোক্বিনেহন্মৎ কত কমদুয়। ঘনমালক্া কারণ ভৃতনস। অর্থণং সঙ্ঠু 
গ্ণয় যুক্তং বথ! গাৎ তথ! দত স্বীক্বানগি। অনেন শ্বৈঃ কদাচিৎ বদত্তানীত্বামেৰ 
তদ। শ্রীতগবান্ ঘতবাদিতি জ্ঞাপিতং । বদ্যপি ভন্ড! মালায়! দিব্যত্বাৎ গধুণইত্বং ন 
শ্রদাযাররাযাআারজার 

এবং মুক্ত পুরুষ পরম ভাগবতদিগের যিনি পৃজনীয় ॥ ৯ 
হে বিভে।! মুনি সাত্বত গ্রসৃতি ছয় জন সেবফের মধ্যে পরম 

ভাগবত সকলে লক্ষ্মী অপেক্ষাও আপনার অধিক প্রীতি, কারণ 
সপতীর জ্তায় স্পর্ঘমানা এই ভগবতী লক্ষমীকেও অনাদর করিয়া থে 
'আগনি এই তক্তার্পিত বনমাল! পযুর্িতা হইলেও আমার ভক্তের 
অর্পিত ত্যাগ যোগ্য লয় এই বলিম্। সুর অহ? জ্ঞানে গ্রহণ করেন, 

বরা? 
শিউর তেনে 



১১স্ক৬জ] শ্রীমন্ভাগবতমূ। | ১১১ 

হগগাদদমে। ভূয়াৎ সদাজ্যি, রশুভাশয় ধূমকেতুঃ ॥ ১০ ॥ 

কেততু স্ত্রিবিক্রমযুত ন্ত্রিপতৎ পতাকে যস্তে ভয় 
ভয়করোহইহরদেব চন্যোঃ | স্বর্গায় সাধুষুখলে 

(১০০০ 
নাস সাপ এপ 

বর্তৃমানা প্রঃ সংস্পর্ধমান! স্কবতি। তথাপা মুন্না আসায়, মধুরতৈ বধ বর্ণিতয়! কীর্তি 
মধ্যা বৈজয়ন্ত্য|! বনমালয়ৈব যো ভবান্ হুপ্রণীতমাদদদিত্যাদি পূর্বববৎ ৪ ১০1 

তঙ্চরণন্ত ভক্ত পক্ষপাতঃ প্রসিদ্ধ এবেতি স্বস্তং প্রার্থযস্তে কেতুরিতি | বলিবন্ধনে 
ভ্রিভিবিক্রমৈধুতি তত্র দ্বিতীয় বিক্রমে সত্যলোকং গতঃ তব পাদকেতু রত্যুঙ্হিতো! 
বিজয় ধ্বজ ইব তৎ সম্পাদরতি ত্রিপতৎ পশ্ভাকঃ ত্রিধ! পততী ত্রিধু লোকেমু ব/ গন্তস্তী। 
গঙ্গ। পতকা বন্ড সঃ তখাহস্থরদেব চথ্ধে। ভ্তৎ সেনয়ৌ রুতয়ে। ভর়াতয় করঃ সাহু ভুরু 
্বর্গায় খলেবু অহথরেষু ইন্চরায় অধে| গমনায় যএবং কেতু ূপস্তে পাদঃ স ত্তাং 
নোঙঘং পুনাতু শোধয়তু অধান্গিতি পাঠে ভক্গতাং ন ইতি কর্দদণি ষষ্ঠ অধাহজতোহশ্বখন্ 
পুনাত্বিতি তথাচ শ্রুতিঃ চরণং পবিত্র: বিতশ্তং পুরাণং যেন পৃতস্তরতি ছুক্কতানি ইত্যাদি 
তেন পবিত্রেন শুদ্ধেন পুত! অতি পাপ্যান মরাতিং তরেম লোকম্য দ্বার মচ্চিমৎ পবিভ্রং 
জ্যোতিম্বস্তাজমানং মহদঘদমৃতসা পার! বুধ! পোহমানং চরণং নো লোকে হুধিয়াং 

ক্রমসন্দভঃ | 

সন্তবতি। লঙক্গ্যাশ্চ তব্রের্ধা খে ভূষণদ্থা হি তথাপি প্রণয় বিনোদোক্তি মা 
মিদং ॥ ১৯ 7১১॥ ১২৪১৩ ॥ 

1 

সেই আপনার পাদপন্ম আমাদিগের অণ্ডভ নাশের নিমিত্ত পুমকেতু 
স্বরূপ. হউক ॥ ১০॥ 

হে ভূমন্ |. আপনার চরণপল্পমের ভর্ত- প্ষাতি প্রসিদ্ধই 
আছে, কারণ, আপনার যে পাদপন্স বলিরাঞ্জকে বন্ধনের সময় ত্রিবিক্রম 

যুক্ত কেতু স্বরূপ হইয়াছিল, ব্রিপথগাগিনী গঙ্গ। তাহার পঙ্ভাক! স্বরূপ 
এবং তাহা অন্থর ও দেখতাগণের দৈন্যদিগের অভয় 'ও তয় জনক, 
আর সাধুদিগের বর্গ ও অসাধুদিগের অধোগমনৈর নিমিত | 1 হে 'ভগবন্? 
আমরা সেই পাদপন্মের সেবা' করিতেছি, তিনি আমাদিগকে গাঁপ 
নস ৃ 



মপ 

রি সরণি 

৫ “সি 

১১২ শ্রীমন্তাগিবতমূ। 1 5১স্ক৬অ 
কপ ০ 

ধিতরায় ভূমন্ পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভর্জতাঁমিঘং নঃ ॥ ১১ ॥ 

নন্তোত গাব ইব যস্য বশে ভবন্তি ভ্রঙ্াদ় শুন 
ভূতে। ধিথুরঘ্যমানাঃ | কালন্ত তে প্রকৃতি পুরু 

. যেয়ো পরস্ শং নস্তনোতু। চরণঃ পুরুষোতমন্ত ॥ ১২ | 

অন্তাঁসি হেতুরুদয় স্থিতি সংযমান্ণৃব্যক্ত জীব 

ক .মহতামপি কালমাহুঃ ৷ সোহয়ং রিনাভিরখিলা 

নবি ॥ ২১.৪.. 

। »নছু যুদ্ধে দেবাদয়ং পর্রম্পরং রর পা: ব1 কিমহং তত্রেতাত আহঃ ন ন নীতি । 

মিথ মিখোৎদমান! -যুদ্ধাদিতিঃ পীন্ডামান। ব্র্গাদয়োপি যগ্য তব রশে ভবস্তি নতু জয়ে 
)পরাজয়ে, বা স্বতন্ত্রাঃ কইব নঙ্গি নাশ্রিকায়াং ওহ! নাসিক! মাবিধা বন্ধ! গাবে! বলীবর্দা 

ইৰকুতঃ কালসা কলয়িতুঃ প্রবর্তকদ্য তদেব কুতঃ প্রন্কৃতি পুরুষয়োরপি পরসা তস্য ডে 
পুরয়োতময়া,পাদে। নং শং তনোতু ॥১২॥ 

,.খ্রকৃতি পৃঙ্নয়াভাং পরত্বমুপপাদায়স্থঃ কালছেন পুরুষযোত্তমত্তমাহঃ অন্তেতি। অশ্থ জগ 

'সয়াদীনাং হেতুরবি কুতোহবাক্তং প্ররূৃতিং জীবঃ পুরুষঃ মহান মহত্রত্বং তেষাং কালং 

নিয়ন্তারং ত্বামাহঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ মহতঃ পরনব্যপ্কাৎ পুরুষং পরঃ পুরুষান্ন পরং 
কিঞিৎ স কা! সা পরাগতিরিত্যাদ্যাঃ শ্রতয়ঃ। কিঞ্চায়ং সংবত্মরাত্মকো। যঃ কালঃ 

জিনাপতি স্ত্রীণি চাতুর্মান্তানি নাভয়ো! যকত সোংপি ত্বমেব অস্থত্বং উত্তম পুরুষ ইতি। তথাচ 

হইতে মুক্ত করুন ॥ ১১ ॥ 
১৯২ ভূগ্বনু! যদি বলেন, যুদ্ধে দেব ও অসুর সকল পরস্পর জিত 

ও পরাঙ্গিত হইতেছে, তাহাতে আমার কি, জ্হার সমাধান এই যে, 
কাঁনরূপী, প্রকৃতি পুরুষের পর পুরুযোত্তম" ঁ  আপনি, ্ষাদি স্তন 
পর্বত প্রাণিগণ বিদ্ধ, নাশিক রজ্জু বং বদ্ধ বন্মীবর্দের যায় আপনার বশতা- 
পু হয়নি বার! প্রম্পর পীড়িত হইতেছে, অতএব. আপনার 
পাদুপন্ব সামা আমাদিগের মনল বিধান করুন 1১২১, ... 
নে ছে ভবন |. কাল প্রযুক্ত আপনাকেই পুরুষোত্ বল! যার, 
দে হে হেতু শানে ঝাপুনাকে অং অব্যক্ত জীর,ও মহুতেরও নিয়ন বলিয়াছেন 
নত আপনিই এই গগতের "উৎপত্তি স্থিতি বিনাশের হেতু এবং! 

৮৫ ৮ 

নে 



উট ১১১১১ 
লৈ 

ক ৬ ] জ্রীমস্তাগবতম্। ১ 

পচয়ে প্রবৃতঃ কালোগভীররয় উম পুরুষন্তূৎ ॥ ১৩ ॥ 
ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিরুতয বয়াস্থ বীর্ধাং ধতে মহান্ত 
মিব গর্ভমমোঘ বীর্যাঃ | সোহয়ং তয়ামুগত আত্ম 

ন অগুকোধং ৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতং ॥ ১৪ ॥ 
তত্তস্কৃষশ্চ জগশ্চ ভবানধীশো যশ্ায়য়োখ গুগ 

পপ 

গীতাম্থ যন্মাৎ রমন্ঠীভোইসক্ষয়া্গপি চোতমঃ। অতোহংশ্িন লোকে বেদেচ প্রধিষ্তঃ 

পুকাযোত্তম ইন্তি ॥ ১৩ ॥ ++ 

তমেব চ গ্ররু-াদি দ্বারা জগৎ স্থষ্ট্যা্ি তেতৃবিত্াকং। তৎ কেন গ্রীকারেণ তদাছঃ 
তব ইতি। ত্বত্বঃ পুরুমো। বীর্যাং শক্তিং সমধিরত্য গ্রাপা যয! মায়ষ1! সহ মহাস্তং ধত্তে 

কমিবান্ত বিশ্বস্ত গর্ভমিব সোইয* মহান ছয়ৈব মায়য়াছুগতঃ সম আত্মনঃ সফাশাৎ অগ্ড- 

| কোষ, সসর্জ । শরয়ানুগহ ইতি পাঠ»পি তয়! মাধয়া সত তয়াধিষ্িতং সন্গিতি 1১৪]. 

নন্েব* ভনকসীশবন্ধ* মম কুতোভবগতং তদাহঃ দিতি ভত্বন্মাৎ তপ্দুষঃ স্বাবরহা 

গতো! জঙ্গমন্ত চ ভবান অনীশঃ যদবন্রান্মাযয়। উতথ! উক্জম্তিভা যা গুণ বিক্রিয়া! ইত্তিয় 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

জীবাং পুরুষাডবমান্তন পুকাষাত্মমন্ত্ং বালা 'গরুতি ড্রষ্টুতো! পুাত্বমত্েন বাঞ্চয়তি 

ত্বত্ত উন্দি। যায়তি যন্তাং মাষাধামিভারথঃ | অনানৈহ 1১৪ ॥ | 

দেব দর্শয়তি যদিতি যল্মাদেব* তবাংশঃ পুরুষঃ অষদ্বাদীশ: ৷ তত্র চেশ রূগেগ 

অখিলের অপচযেব নিমিন্ত গভীর বেগসান্, চতুর রূপ নাভিত্রয় 
বিশিন্ট কাঁল চক্র রূপে আপনিই প্রত হইয়া থাকেন, অতএব আপনিই 
উত্তম পুরুষ ॥ ১০ । 
আপনি কি প্রকারে প্ররুতি প্রভৃতি দ্বারা জগৎ স্ষ্টাদদির হেতু 

হইলেন, তাচার প্রকার এই, অমোঘ বীর্ধ্য পুরুষ আপনা হইতে শক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া যে মাঁয় দ্বার! গর্ভ ধারণের ম্যায় মহুৎকে ধারণ করেন, 
সেই মহতত্ব আপনাতে অনুগত হইয়া সেই মায়া বারা আমু! হইতে | 
বছিরাধণযুক্ত হেমময় অণড স্থপ্রি করেন ॥ ১৪ ॥ 

যদি বলেন এতাদৃশ ঈশ্বর কি প্রকারে'অবগত হইলা, তাহার উতর : 
বা নী 



১৪  ভ্রীমন্তাগব্ভমূ। [১১ক্ষ ৬ 

 বিজ্রযনয়োপনীতান্। অর্থান্ জুষক্নপি হৃধীকগতে 
নলিণ্ডে! যেহন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতিন্ম ॥ ১৫ ॥ 

স্ায়াবংলোক লবদর্শিতি ভাবহারি জযগুল গ্রহিত 

সৌরত মন্ত্র শোৌতৈ:। পত্যন্ত যোঁড়শ সহম্রমনঙ্গ 
বাঁণৈ ধস্থেন্তিয়ং বিমধিতুং করণৈ ন বিভ্যুঃ ॥ ১৬1 

বৃত্ধিঃ হয়োপনীন্ভানর্থান্বিষধান্ জুষমাণোহপি তে হবীকপনেঃ ন লিগ্স্বং যে্বন্ে জীব! 

| যোগিনো! বা প্ঃ পরিশ্াদপি অবিদ্যমান!ৎ ত্যান্বাদ্বা বিষয় কোষণান্থিভান্ি বাসন! 
মাত্রেণ বধাত্ত ইন্চার্থঃ ॥ ১৫1 

অলিগুত্বমাহঃ প্মায়েতি। ল্মায়াবলোকো। মন্দতসিত বিলসিতোইবলোক স্তন্ত লবঃ 

কটাক্ষ স্তেন দর্শিতে! যে! ভাবোহভিপ্রায় স্কেন মনোচারি যদ্ জ মণ্ডলং তেন প্রতিহত 
যে সৌরত মন্ত্রান্তৈঃ শৌতৈঃ প্রগল্ভৈরনঙ্গবাটৈ: কামন্ত বাণৈঃ সম্মোহটৈঃ করটৈঃ 
কাম কলাভিঃ যোড়শ সহ পত্বযঃ যস্তেত্দ্িয়ং মনঃ বিমধিতৃং ন বিভ্্যো ন সমর্থাঃ স ভবান়্ 
লি উতি পুর্বেপাহয়ং॥ ১৬। 

০. ৩০৮ শাহরন্সপ 

ক্রমসন্নর্ভঃ | 

ভুষনূ জোবয়ন্লগীন্তার্থঃ | নলিগুঃ কর্মকলং প্রয়োজরীতি ভাৰঃ ॥ ১৫ 

নম্বহমত্রত কামীব লক্ষাতে নোত্যাহঃ | প্ময়েতি অনঙ্গ বাণরূপৈঃ করটণঃ স্বাধিক 

প্রেমবন্তী প্পর্দর| রুত্রিমৈর্ভাব হাবাদিভিবিশেষেণ পোত্ধম প্রেমবতী তৃল্যত্বেন মথিতৃং । 

কিন্ত যাবাঃ্ততর প্রেমাংশ স্তাবদেবেতার্থঃ। ইতি প্রথমস্বস্ধ হারা । প্রেমবশ্থী এব ত্বং 
মু; কামীতাথঃ ॥ ১৬1 

এই যে, হে ইন্টিয়াধীশ! যে হেতু য়া হইতে উৎপন্ন গুণ বিকার 
দ্বারা উপনীত অর্থ সকলেতে মুক্ত হইয়াও আপনি তাহাতে লিগ্ত নহেন 
সেই কারণে আপনিই স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর, কিন্ত আপন] ভিন্ন অস্ত 
লোকে স্বয়ং বিষয়ে লিপ্ত হইয়া ভীত হয় ॥ ১৫॥ 

শ্রভো! আপনীর বিষয়ে লিগ না হওয়ার কারণ এই, ধৌড়শ 

সহতর পত্থীগণ মন্দ মন্দ হান্য ও অবলোকনেতে দর্শিত ভাব ও'খনো- 

হরণীল ভ্রু মণ্ডল দ্বারা প্রেরিত সুরত মন্্রণা বিষয়ে প্রাগলভা বিশিউ 
অনঙ্গবাণ স্বরূপ. কাম কলা .সকলের দ্বার! বাহার 'ছানের (সবিকার | 
সা 1১৬ ₹ 

এব 



রি 
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বিভ্যু স্তবামৃত কথোদবহ! স্ত্রিলোক্যাঃ পাদা'বনে 
জসরিতঃ শমলানি হজ্তং | আগুশ্রবং শ্রগতিন্তি 
রঙ্বি জমঙ্গসঙ্ৈ স্তীর্ঘ্ধয়ং শুচি সদস্ত উপল্পৃশস্তি ॥ ১৭ ॥ 
শ্রীশুক উবাচ ॥ 
ইত্যভিষ্টুয় বিবুধৈঃ শেষঃ শত ধৃতিহ্বরিং ) 
অভ্যনাঁষত গোবিন্দৎ প্রণম্যান্ঘরমাশ্রিতঃ ॥ 

তন্মাত্তব অমবত বপ। যা কথ! তদ্দেব উদং উদক* বহস্ত্রীতি তথ] কীর্তিনদাযঃ ভগ! পাঙ্গাৰ 

নেজ সবিতে| গঙ্গাদ্যাশ্চ ভ্রিলোকাঃ শমলানি তস্বং বিভাঃ কেন প্রকারেণ আল্ুশ্রবং 

গুবোরুচ্চারণমন্ধু শ্রয়তে ইত্যহুশ্রবো। বোস্তত্র ভবং কীর্তিরূপ, তীর্থং শ্রনিতিঃ শ্রবণেজিয়ে 

রড্বিজ্চাঙ সঙ্গৈরেব" গুটি সদঃ স্বাশ্রম ধর্শাস্থিত| স্তব তীর্ঘনয়মূপন্পৃশস্তি সেবন্তে 
ইতি ॥ ১৭॥ 

বিবুধৈঃ সহ ১৮ ॥ 

ক্রমমন্দর্ভঃ । 

তত্র কিং বক্জব্যং তব চরিতং কামময়মিতি যত ত্বং কথাপি কামাদি শমল যপনস্তী 

ত্যাহুঃ বিভ্যা ইত্তি। অন্রোদবহ| শবন্ত নদ্যাং কট়ি ভেে়া। যৌগিকত্বেংসৃতত্বং তির - 
স্কতং স্তাৎ। গপাদাবনেজ মরিত ইতি তু দৃষ্টান্তত্বেনোক্তং শমলৎ নিহস্তং বিত্যু ইতযপি কিং 

বক্তব্যং। যত ত্ততীর্থদ্বয়ং সুখবিশেষ গ্রাধ্ার্থ । গুচিসদো নির্মল চিত্ত অপি উপ 
স্গৃশন্তি সদ সেবস্তে । 

ভূমেরিতি যুগ্মকং ৷ উপপাদিতং ত্বয়েতাতরেণাহয়ঃ ॥ ১৭॥ ১৮।১৯॥ 
শপ পাপা সপ স্টিক 

অতএব আপনার অমৃত কথা রূপ শ্োতবাহিনী কীর্তি ও পাঙগা- 

বনেজন জনিত সরিৎ এ উভয়ে ত্রেলোকার পাপ নাশ করিতে লবর্থ 
হয়, তাহার মধ্যে বেদ বিহিত কীর্তি রূপ তীর্থ শ্রবণ দ্বারা ও অভি 
তীথ অঙ্গ সংস্পর্শ বারা পবিত্র করে, আশ্রম ৪৪ লোকেরা সে 
উভয় ভীর্থেরই সেব! করেন ॥ ১৭ ॥ 

শুকদেব কহিলেন, দেবগণ সহিত ক্রঙ্গা এই রূপে দেন শব 

করিয়া পরে গগণমণ্ডল আশ্রগ্ন পূর্বক গোবিন্দকে গ্রগান করিয়। 
কছিতে লাগিলেন ॥ ূ 

না! & 



টি 
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' স্ীব্রক্ষোবাচ ॥ 
ভূমের্ভায়াবক্জারায় পুরাষ্বিজ্ঞ পিতঃ প্রভো। 

তবমস্মাভিরশেয়াত্মং আ্ততধৈবোপপাদিতং ॥ ১৮ ॥ 
ধর্মাশ্চ স্থাপিতঃ সতম্থ সতাসন্ধেু বৈ তয়া। 
কীর্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিণ্ সর্ধলোক মলাপহা ॥ ১৯। 

অবতীষর্য যদোর্বংশে বিভ্রজ্রপমনুত্ধমং । 
কর্ম্মাধ্যুদ্দাম বৃত্ত।নি হিতায় জগতোহছকথাত। 
যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলো।। 

শৃণন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষাস্ত্যঞ্জস। তমঃ। 
যদুবংশেইবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোতম | 

আকসা 

বিক্ষিত1 বিস্তাবিতা 0১৯ ॥ 

উদ্দামানি বৃ্তানি বিক্রম] যেধু তানি কর্্মাণি ॥ ২০ ॥ 
সপ মি শপ খল পি 

ক্রমসনভঃ | 

নষ্টগ্রায়মদর্শন গত তুল্য ॥ 

স্বপাম গ্রাপর্চিকা গ্রকটী ভূনং ছারস্চায়া এব প্রকাশং শরীর রূপেণুতু সলোকাল্লোক 

।  ব্রদ্ষা কহিলেন, হে অশেষান্্ন! ভে প্রভো।। পুর্নকাঁলে আমর! 
ভূমির ভার হরণের নিমিত আপনার নিকট প্রীর্থন! করিয়াছিলাম, 
এক্ণে সেই সযুদায় হৃষম্প্ন হইয়াছে ॥১৮। 

 সজ্সপ্রততিজ্ঞ সাঁধু সকলে ধর্ম সংস্থাপন এবং দিক্ দিগন্ঠরে . সর্ব, 
লোরু 'মলনাশিনী কীর্তি বিস্তার রূপে সংস্থাপন করা হইয়াছে ॥ ১৯॥ 

ছে প্রভো ! যছ বংশে অবতীর্ণ হইয়া সর্বোত্তম রূপ ধার পূর্বক 
জগতের ভিতের নিমিত্ত ত্রিবিক্রম যুক্ত কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়াছেন। 
ছেঈীশ! আপনার এই আঁচরিত সকল সাধু মনুষ্যেরী কলিতে শ্রবণ 
| ও কীর্ডন করিয্না সইসা পাঁপ, হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে" পুরুযোত্তমন! 
ৃ হে বিভো! যছুবংশে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পঞ্চবিংশাধিক শত 

স্টাডি শপ 
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শরচ্ছতং' ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভো। 

নাধুনা'তেইধিলাধার দেবকা্য্যাবশৈষিতং | 
কূলঞ্চ ধিগ্রশাপৈন নষ্ট প্রীয়ষভুদিদং | 
ততঃ স্বধাম পরমং বিশশ্ব যদি খন্যাসে। 

মলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুষ্ঠকিস্করান্ ॥'২০। 
শ্ীভগবানুধাচ ॥ 

অবধারিতমেতগ্গে যদাথ বিবুধেশ্বর | 

কতং বঃ কার্যযমখিলং ভূমৈর্ভীবৌহ্ধতারিতঃ | 
তদিদৎ যাদবকুলং বীর্য শোর শ্রিয়োদ্ধতং | 
লোকং জিত্বক্ষত্রদ্ধং মে বেলয্মেব মহার্ণবং ॥ ২১ ॥ 
ইরা. পপ শস্পপ পা আস সীল তাপিস্পাস্পিসতি 

 ীর্ধা শৌধ্য যুক্তয়! শ্রিয়! ॥ হ১॥ 
সী পপ সপস্পেসপ | পাস সস টি শিপন পরি 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 

পালাননং পাহি। নানা বৈকুঞ্ঠনাথ কগৈশ্চ বৈকৃঠ কিক্করান পাহীতি সর্বা$শ মাদীয়াব- 

তীর্ণসাৎ ॥২॥ 

' উদ্ধচমবাধ্যং লোক" জগদেব জিস্বক্ষন্ অনন্তত্বাৎ গ্রাঞ্,মিজ্ঞন্ ॥ ২১। 

বৎসর অতিবাহিত কর! হইযাঁছে। হে অখিলাধার! এক্ষণে আপ- 

নার দেব কার্য সম্পন্ন করিতে অবশেষ নাই, আর এই যছুকুলও 
ব্রা্গণ শাপে নঞ্ট প্রায় হইয়াছে, অতএব যদি ইচ্ছা হয় তবে এক্ষণে 
স্বীয় পরম ধাম বৈকুণ্ে সাগমন করুন এবং লোক ও লৌকপাল সহিত 
বৈরু্ঠকিস্কর আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০1 

ভগবান্ কহিলেন, হে বিরুধেশ্বর | তুমি যাহা কহিলে আমি 

তাহা পূর্বেই অবধারিত করিয়াছি, আমি" তোমাদের অখিল কার্যয 
সম্পন্ন করিয়াছি এবং ভূমির ভার অবতারিত করিয়াছি । বীর্ধ্য পৌঁ্য 
যুক্ত সম্পদ্ বার! উদ্ধত ও সর্ববলোক অয়েচ্ছু এই যাদবকুলকে" মি 
বেলা গ্বারা'মহীপাগরের ন্তার়্ রুদ্ধ করিয়!' রহিয়াছি ॥ ২১ ॥ 



১১৮ ভ্রীমন্তাগবতম্। [ ১১ক্ক ৬ 

যদ্যসংহত্য-দৃপণ্ডাসাৎ যদুনাং বিপুলং কুল: । 

গন্তান্ম্যনেন লোকো হয়মুদ্ধেলেন বিনঙ্নৃতি ॥ ২২ 
ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলম্ত দ্বিজশাপজঃ । 
যাশ্ামি ভবনং ব্রহ্গন্নেতদন্তে তবানঘ ॥ 
স্রীণুক উবাচ 

ইন্ভযাক্তে। লোকনাথেন 'হবয়স্তুঃ প্রণিপত্য তং 1 
লহ দেবগণৈ দে'বং স্বধাম সমপদ্যত 1 
অথ তন্যাং মহোত্পাতান্ দ্বারবত্যাং সমুখ্ধিতান্। 

বিলোকা ভগখানাহ.যতুরদ্ধান্ নমাগতান্ ॥. 
সনির 

উদ্েলেন লজ্জিত মধ্যাদেন। ২২) 

বৈকু$ বান্তন্ তব ভবনং যাস্তামি ॥ ২৩। 
আস পট 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 

 নন্বেছেষাং ঙ্গণ্যানাং ব্দাগ্ভানাং নিতাং ঘুদ্ষোপসেধিনাং ব্যাপ্ত লর্বাত্র ভন্রমেষ ভবেৎ 

তত্রাহু যদীতি। উত্ধেলেন মদ্বিয়েগাহননত্ত চেষ্টত্বেন ॥২২। 

নাশঃ আদর্শনং নিগৃঢ়ায়াং ঘারকায়াং শাবেশননিভার্। এহম্ত প্রবেশনম্ান্তে তব 

ভবনং বিকুান্বহ দ্পেণ যাাদি তচুপরি গতং তদ্বৈকু$ং খান্র্িতার্থ; | 

যদি আমি এই বল দৃপ্ত বিপুল যছুকুলকে সংহার না করিয়! গমন 
করি, তাহা হইলে ইহার! ব্যবহার সীম! লঙ্ঘন পূর্বক সমুদায় লোক 
বিন করিবে ॥ ২২। ৰ 

হে জনঘ! হেত্রদ্ষদ। এক্ষণে বিপ্রশাপ দ্বারা এই কুল নষ্ট 
হইবার উপক্রম হউর়াছে, অতএব এতদন্তে আমি তোমার ভবন হইয়া! 
বৈকৃষ্ঠে গমন করিব। শুকদেব কহিলেন স্বয়্তু ব্রন্ধা লোকনাথ বর্তৃক। 
এইরূপ অবনুজ্ঞাত হইয়া তাহাকে প্রণাম পুর্ব দেবগণের সহিত 

ৃ স্যানে গমন করিলেন ॥ 
অন্তর ছারকাপুরীতে মহ] মহা! উৎপাঁত সকল উপস্থিত হইতে । 

টা 



বাপ, ও ৯ 

টা | | 
১১স্ক ৬অ 7 উ্মন্ভীগবতমূ। ১১৯ 

প্ীভগবানুবা্ ॥ 

এতে থৈ স্থমহোৎপাতাহ,সিষঠস্তীহ সর্ধতঃ | 

এপশ্চ ন কুলন্যাঘান্ধণেভ্যে ভুরত্যয়ঃ ॥ ২৩॥ 

ন বস্তব্যমিহাম্মভি উিঁজীবিষুভিরার্্যকাঃ | 
প্রভাসং সবমহত পুণ্যং যাস্ামোদ্যৈব মাচিরং ॥ ২৪ 

যত্র স্াত্বা দক্ষশাপাদগ হীতো যক্ষণোড়্রাট্। 
বিনুক্তঃ কিন্বিষাঁৎ সদ্যে। ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ং ॥ ২৫1 

শ্রভালং যাস্টাম ইতি ব্যতোহরঅভিগ্রায়ঃ এতে দেধাংশ1ঃ শ্বাধিকারানে বার্ান্ত নতু 
নদে মোক্ষং ছারবত্্যান্ত মৃত মুচ্যেরন্ তল্াদভ্যদয় ফলং প্রতাসং নেষ্যামীতি ॥ ২৪ 1 

দক্ষপাশাৎ নক্ষমণ। গৃহীত*চন্জে। যত্র শ্নান মাত্রং কৃত! কিন্বিষাৎ তন্মাৎ রোগাৎ হংখাঁৎ 
সদেযাঃ বিমুক্কঃ নন্ কল! বুদ্ধিং ভেজে প্রাপ্তবান্ ॥ হু ॥ 

ক্রমমন্দ্ডঃ | 

অগ তশ্তাং মছোৎপাতানিতি তদ্দিচ্ছদৈব। মুনিবাস নিবাসে কিং ঘটেতারিষ্ট দর্শন 
মিতি 'তদনংভবাৎ ॥ ২৩ ॥| 

অস্মাতিরিতি তেধাং ব্বাম্যমেব নিদ্দিষ্ং। তত্র জিজীবিযুভিরিত্যাত্মঘর্দের তেধামুৎ 
পাত নিরসনমন্ভিপ্রেতং । তত্র ব্যাজ মান্তরং গ্রভামমিতযার্দি। মঙ্গল রূপারাং শ্বপূর্যা। 

মমঙ্গলান্বকরণমপি মাতৃদ্দিাভিপ্রায়কঞ্চ । অনুকরণ মাত্রত্বঞ্চ দিজীবিষুভি রিত্যনেনৈব 
বান্তিতং। অন্তথ| ভগবদঙগীকার ভঙ্গঃ ম্তাৎ ॥ ২৪ ॥ 

তত্র চ তীর্থে ব্রঙ্গশাপন্ঠাপি শমন যোগাতাং দর্শয়তি যত্রেতি ॥ অস্যথ। শাবতে 
যুক্তি তল; ততি॥ ২৫ টি 

লাগিল, তদবলোকনে তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুদ্বপ্পণকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন, হে আধ্যগ্পণ! চতুর্দিকে এই হ্থমহৎ উৎপাত- উপস্থিত 
হইত্তেছে, এবং আমাদিগ্ের কুলে ছুরতায় ত্রন্মশাপও প্রবেশ 
করিয়াছে ॥ ২৩॥ 

অতঞব যদি জীবন ধারণ করিতে ই ইচ্ছা হয়, তৰে আমাদিগ্রের আর 

এখানে বাস কর! উপযুক্ত হয় না, 'অদ্যই মহ পুণ্যজনক ' প্রভাস তা 
গমন করিব আর অপেক্ষা করিব না 0২৪ ৫. 

দক্ষ শাপে ষক্ষয রোগণ্রস্ত চন্দ্র যে তীর্থে শ্ান করিয়া পাপ হইতে 

ক লাভ পূর্বক সদ্যঃ কলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ 
নি 



(১২৪ শ্ীমত্তাগবতমূ । [ ১১ক্ষ৬অ 

বয়ঞ্চ তক্দিক্নাপন ত্য তৃর্পযিত্বা পিতৃন্ সথরান্। 
ভোজয়িত্বোশিজে। বিপ্রান্ নান। গুণবতান্ধাসা ॥ ২৬ ॥ 

তেষু দানানি পাত্রেষ, শ্রদ্ধয়োগ্ড। মহান্তি বৈ। 
বুজিনানি তরিষ্যামি দানৈরৌ্ভিরিবারণবং ॥ 
শুক উবাচ ॥ 
এবং ভগবতাদিষ্টা যাঁদবাঃ কুরুনন্দন | 
গম্তং কৃতধিয় স্তীর্ঘং স্ন্দনান্ সমযুযুজন্। 
তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবে। রাজন শ্রুত্বা ভগবতোদিতং | 
দৃষ্টীরিষ্টানি ঘোরাণি নিতাং কৃষ্ণমনুব্রতঃ । 
বিবিক্ত উপসংগম্য জগতী মীশ্বরেশ্বরং | 

উশিজঃ কামনীয়ান অন্ধস! অনেন ॥ ২৬॥ 

উত্তেতি বগা স্ক্ষেত্রে বীজনুপতং বু ফলং ভবতি তথ! দানং সংপাত্র উত্তি পেোক্ত- 
০৯টি এস ০০ সপ সপ টিপ ০ পাপসপিশা শি পপি তি লি তিশা শশী শন শপ শশা শপ শামি শালা সী পা শপাস্পিসপ্পা পি শা পপি পাপা পা আচ আজ জজ সপপপ্্পপাস্প | সপাশাসপ এ০পা শী পাপী সপ 

“ভ্রমর । 
সনৌকা দৃষ্টান্তেন সাঁধনেন তদ্েব প্রতি বয়মিত্তি যুগ্মকেন এন্দ্রাখা! নিদান 

বিবরণং প্রীকু্ণসন্দর্ভে সগ্ুদশোত্তর তিহনীতা চূর্ণিকামারভ্য চতুস্ত্িংশছুত্তর তৎ পর্যান্ 
গ্রন্থে দৃহাং ॥ ২৬ ॥ 

তন্নিরীক্ষ্যেতি প্রথমং যাদবানাং প্রভাস যাত্রে।দযমদর্শনং পশ্চাদে শ্রীতগবতত্তেভ্য : 

তাদৃগ্ডপদেশ শ্রধণমিতি। তগ্মাৎ পরোঙ্ষীকৃতা তেভাত্তেন তদুপদিষ্টং পরপ্পরয়ৈব : 
তচ্ছবণমিতি লভ্যতে। তাদৃশ তৎ প্রতিজ্ঞায়ামপি দৃষ্টারিষ্টানীত্তি বন্ত উৎপাতা 

আমরাও সেই তীর্ঘে অবগাহন পূর্ববক পিতৃ দেবতার তর্পণ করিয়। ৰ 
পৃজ্্যতম বিপ্রগণকে নানা গুণশালি অন্ন ভোজন করা'ইব 1-২৬॥ 

এবং সেই সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধা! পূর্বক ধন দান করিয়া নৌকা 
দ্বার মহার্ণব উত্তরণের ন্যায় মহৎ পাঁপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ 

শুকদেব কহিলেন হে কুরুনন্গন | ভগবান্ কর্তৃক এই রূপ আদিষ্ট 
হইয়! যাঁদবগণ প্রভাস তীর্ঘে গমন করিবার নিমিত্ত রথ সভ্ভ্া করিতে 
আরম্ত করিলেন। হেরাজ্ধন্! নিত্য অন্ুত্রত উদ্ধব- ইহা নিরীক্ষণ | 
করিয়াও সির বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং ঘোরতর উৎপাত দর্শন 

বং 0 

| 



ছা, ভু নি 

১১স্ক ৬অ] শ্রীমস্ভাগবতম্ | ১২১. 

গ্রণম্য শিরা পাদ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ॥ ২৭॥ 

শ্রীউদ্ধব উবাচ ॥ 
দেব দেবেশ যোগেশ পুণ্য শ্রাষণ কীর্তন | 

সংহৃত্যৈতত কুলং নূনং লোকং সংতাক্ষ্যতে ভবান্॥ ২৮ ॥ 
বিপ্রশাপং সমর্থোহপি গ্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ | 

ন।হৎ ত্বদঙ্ঘি, যুগলং ক্ষণার্ধমপি কেশব । ' 
ত্যক্ত,ং সমুৎসহে নাথ ন্বধাম নয়মামপি। 

তব বিক্রীড়িতৎ কৃষ্ণ নৃণাং পরম মঙ্গলং। 

যতি ॥ ২৭ ॥ 

লোক মর্জলোকং ॥ ২৮ ॥ 

ন গ্রাত্যহন্ ন প্রতিততবান্। ১৯ ॥ 
পি ০৮ অসি উপ ৮০ সস পপ 

ক্রমসন্মভঃ | 

ভাবেপি বহির্টা। তদান্ভাস: সাদেবেতি নিনীর্তমিতি গমযতে ॥ ২৭ 

দেবদেবেতি সার্ধীকং। অতএব নূনমিতি বিতর্কৌক্কিঃ ৷ সংহ্তা সংহার মুদ্রা 
শ্বসঙ্গেন নীদ্েতার্গঃ ॥ ৩৮1 

অনতঃ ন্বশ্মিং ভ্তদেগাপনমনয়নং 'দৃষ্ট! প্রার্থয়তে নাহমিতি ॥ যথা যাদবান্েব্যস্তেব 

তথ মামপি নয়েভাপি শব্বার্থঃ ॥ 

করিয়া বিজন প্রদেশে গমন পূর্বক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্জকে প্রণাম ও পদদ্বয় 
ধারণ করত কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭॥ 

উদ্ধব কহিলেন হে দেব! হে দেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্য 
শ্রবণ কীর্তন! নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনি এই হস 'সংহার নটি 
মতর্যলোক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২৮ ॥। 

যে হেতু আপনি সমর্থ হইয়াও 'বিপ্র-শাপের রান করিতে 
ছেন না, হে কেশব! সেই জন্য ক্ষণার্দও আপনার পাদপগ্স . পরিস্ত্যাগ 
করিতে আমার ইচ্ছ। হইতেছে না, অতএব আমাকে আপনার ধাঁমে 
লইয়া চলুন । হেঁরুষ!, কর্ণের অস্বত স্বরূপ ও পরম মঙ্গল' জনক' 

2? 



িহ২ ভীমন্তাগবভম্ | [ ১১ক্ষ ৬অ 

কর্ণগীযৃষমাসাদ্য ত্যজস্ত্যন্ত স্পৃহাৎ জনাঃ ৪-২৯॥ 
শব্যাসনাটন স্থান স্নান ক্রীডাশনাদিযু । 
কথং ত্বাং গ্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তা ভ্তাজেমহি ॥ ৩০ ॥ 

ত্বয়োপযুক্ত অগ্গন্ধ বাসোলঙ্কার চচ্চিতাঃ | 
উচ্ছি8 ভোজিনে] দাসা! স্তবমায়াং জয়েমহি ॥ ৩১ ॥ 
বাঁতবসন। খয়য়ঃ শ্রমণ। উর্ধমস্থিনহ | 

 শব্যাদ্দিধ, ত্বাং তক্ত। নিত্যং সেবিতবস্তে! বরং কথং তাজেন ॥ ৩০ ॥ 

ত্যক্ত,অশরুবন্ প্রার্থয়ে ন মায়া ভয়াদিত্যাহ ত্বয়েতি। চর্চিত অলঙ্কৃতাঁঃ হি নিশ্িতং 

জয়েম ॥ ৪১ ॥ 

সন্যাাসিনো। ত্রহ্ষচর্য্যাদি কলেশৈ: কণক্িত্বরন্তি বয়ত্বনায়ামেনৈব তরিষাম ইত্যাত বাত 

1 

ক্রমমনর্ভঃ | ূ 

স্বকর্তৃক ত্যাগাশক্যাত্বং কৈমুত্যেন দর্শয়তি তবেভি ॥ ২৯॥ 

তদেবাহ শয্যেতি ॥ ৩৯ ॥ 

তাত্ত, মশক্ুুবন্ধেৰ প্রার্থয়ে ন মায়। ভয্াৎ। যহ্ং.সাধক ভক্তানা'মপি তত্তরণমারো- | 
পিত ত্বৎং সম্বন্ধেনাপি সুখ সাধ্যমিতি দর্শয়নৃ সঙগাতীয় বাসনাত্বেন তেষপি শ্বাভেদ ভঙ্গ 

কুর্বরস্মৎ গ্রয়োগেনৈব স্চেবাং তদাহ ত্বয়োপবুক্তেতি পরোক্ষ পুক্তাদাবপীন্ি ভান: | ক্ষয়ে 

জেতুং শরু,মঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 

আপনার ক্রীড়া বিষয় আম্বাদন করিয়া লোক অন্য স্প্হা৷ পরিত্যাগ 

করে॥ ২৯॥ 
আপনি আমাদিগের প্রিয়, আমরা আপনকার ভক্ত অতএব আমরা 

শয়ন, আসন, গ্রমন, উবেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজন কালে কি 
প্রকারে আপনাকে বিস্মরণ হইব ॥ ৩০ ॥ 

আপনার উপযুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারে অলন্কত ও আপনার 
উচ্ছিষ্ট ভৌভী. দাস আমরা, অতএব আপনার.মায়া জয় করিতে নি 
হইর ॥'+৩১.। 

 পরমার্থ বিষয়ে শ্রামশীল রা বসন হীন, মধ্যাসীগণ শাস্ত ও 
2. সা 



১১ক্ক ৬অ] শ্রীমন্তাগবতমৃ। ১২৩ 

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে ষাল্তি শান্তাঃ সংন্যঠসিনোহমলাঃ ॥ ৩২ ॥ 

বয়স্তিহ যহাষোগিন্ ভ্রমস্তঃ কর্ম্মবস্ু্তু 
তদ্বার্তয়া তরিষ্যাম স্তাবকৈতুস্তরং তমঃ ॥ ৩৩। 
স্মারন্তঃ কীর্তয়ন্ত গে কৃতানি গদিতানিচ। 
গহাংন্মিতেক্ষিত ক্ষেলির্ধশ্নলোকবিড়ম্বনং ॥ ৩৪ ॥ 
শরীক উবাচ ॥ 
এবং বিজ্ঞাপিতো রাজ্জন ভগব!ন্ দেবকীততঃ | 

একান্ভিনৎ প্রিয়ং ভূত্যমুদ্ধবৎ প্রতাভাষন্চ ॥ ৩৫ ॥ 

বসন! ইতি উর্ধামন্থিন: উদ্দারেতসং ॥ ৩২ ॥ 

তাবকৈ ভতৈঃ সহ ত্বদ্ার্তয়! ॥ ৩৩ | 

ক্ষেলী পরিহাসঃ দ্ন্ৈ কত্বং ॥ ৩৪ | 

একান্তিনমিত্যাদি স্বাভিগ্রায়াবঞ্চনে তেতৃঃ 1 ৩৫ ॥ 

ক্রমসনর্ভঃ | 

বয়মিতি যুগ্মকং | তরিধ্যাম ন্তর্ত,ং শরুমোর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ | ৩৫ 

অমল চিত্ত হইয়া আমার ব্রহ্ষাখ্য ধামে গমন করিয়াখাকেন ॥ ৩২ ॥ 
হে মহাযোগিন্! এই সংসারে কর্মপথে ভ্রমণ করিয়াও আপনার 

ভক্ত হইয়! আপনার লীলা কীর্তন দ্বারা ছুস্তর তমঃ (সংসার ) হইতে 
উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩৩ ॥ 

আমরা আপনার গতি, হাল, দর্শন, ও ক্রীড়। নি নৃলোক 
বিড়ন্বিত ক্রিয়া সরুল ও অস্ততায়মান .বাক্য সকল স্মরণ ও কীর্তন 
করিতেছি 1৩৪ ॥ . র 

,ুকদেব. কছিলেনু হে. রাজন্ দেবকীনন্দন ভগবান্ সির 
উদ্ধব, কতৃক... এই রূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একাস্ত প্রিয় পেই উদ্ধরের 
প্রতি কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

তি ল 

ক লা 

না 



১২৪ গ্রীমপ্ভাগবতম্। [ ১১ ৭অ 
শা পসপাশসীও পাত পাপী? শাটার পি পর 

| ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
একাদশক্কন্ধে উনভগবছুদ্ধর সন্বাদে ষঠোহধ্যায়ঃ ॥ %॥ ৬॥%॥ 

ভ্রীভগবানুবাঁচ ॥ 
যদাখ মাং মহাভাগ দ্চ্চিকীর্যিতয়েব মে । 

ব্রহ্ম ভবো লোকপালাঃ স্বর্ববাষং মেইভিকাঙিক্ষিণঃ। 

ময়া নিম্পাদিতং হাত্র দেবকায্য মশেষতঃ | 
বদর্থমবতীর্ণো৬হমংশেন ব্রন্ষণার্থিতঃ ॥ ১॥ 
কূলং বৈশাপ নির্দগ্ধং নঙক্ষাতান্যোন্য বিগ্রহাৎ। 

পপ সপ সি পাপা পাশ শি সপ পপ আপ আপস 

॥%॥ ইতোকাদশে যষ্ঠঃ ॥%॥ 

সপ্তমেতৃদ্ধ্তাস্ঘ জ্ঞান সিট্্ধা তরিঃ স্বয়। 'অবধৃতেতি হাসোক্ত গুরুঘষ্টাববর্ণয়ৎ ॥ * 

যাদাখ ত্বং সংহৃতোতৎ কুলমিতি স্বর্ধাসং বৈকুঠনাসং প্রতি ॥ ১ ॥ 

বয়ধ্ সর্বতাগেনাত্মনিষ্টো। ভবেহি বন্ত,মাহছ কুলমিতি ত্রয়েণ ॥ ॥ 
৯টি 

ক্তমসন্দভঃ | 

|% | ইত্যেকাদশে ক্রমসন্দর্ভে ষষ্ঠ; ॥ %॥ 

যৎ যছুকুল সংহারাদিকৎ শ্বধাস্ত্রি তব নয়নং চাখ ॥ 
অশেন ক্লদেবেন সত ১ 

শাপ নির্দঞ্ধমিভান্ুকরণাভি গ্রায়'। বস্তু শাপেপি নির্গতং দগ্ধং দাছে। যম্মাৎ তথ! 

॥%॥ ইতি একাদশে ষষ্ঠ ॥ফ&। 
ৰ অষগাধ্যোয়ে আত্ম জ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং হরি কর্তৃক অবধৃত 
৷ ইতি হাসোক্ত অষ্ট গুরুর বিষয় বর্ণন ॥ ০ ॥ 
| - * তগবান্ কহিলেন হে যহাভাগ ! তুমি যাহ! অনুমান করিয়াছ তাহা 
| লত্য, আমি তাহাই সম্পন্ন করিতে ইচ্ছ! করিয়াছি, আর ব্র্ষা, শিব 
ও লোকপাল সকলে আমর স্বর্গাভিগমন ইচ্ছা করিতেছেন ॥ 
পৃথিবীতে আমি অশেষ প্রকার দেবকার্ধ্য নিষ্পন্ন করিয়াছি, যাহার 

নিষিত্ত বর্ষ! কর্তৃক প্রার্ধিত হইয়া স্বীয় অং শ বলদেবের সহিত 
| অবতীপ হইয়াছিলাম ॥ ১॥ 
খু আর সপ্তম দিবসের পর এই যছুকুল পরস্পর বিগ্রহ করিয়া ্রক্ক- | 



১১ক্ক ৭অ] শ্রীমন্তাগবতম্। ১২৫ 

সমুদ্রঃ সগুমেহ্যেন্যাং পুরীঞ্ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ২ ॥ 
যহেবায়ং ময়! ত্যক্কো লোকোহয়ং নষ্ট মঙ্গলঃ। 

ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধে! কলিন।পি নিরাকৃতঃ ॥ ৩। 

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়। ত্যক্তে মহীতলে ৷ 
জনোহভদ্রে রুচির্ভদ্রে ভবিষ্যতি কলৌযুগে । 
তবস্ত সর্বং পরিত্যজ্য নেহং স্বজন বন্ধুষু। 
মধ্যাবেশ্ট মনঃ সমাক্ সমদৃথিচরস্ব গাং ॥ ৪ 

সপ জানা পিউ সক ০ সত পপ পপ ও 

_. তটৈবায়ং নই্টমঙ্জলে। তবিধাতি ॥ ৩ ॥ 
ম বস্তবামেব তয়! ॥ ও ॥ .' 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

তৃঙং সৎ নংক্ষাতি অদর্শনমেব প্রাপ্সাতীতার্থঃ। প্লাবয়িষাতি চতুর্দিক্ষাবরিধাতি নতু 
মধোপি। বর্জযিতর। মহারাজ ভ্ীমগ্গব্দালয়মিতি বক্ষ্যমাণাৎ ॥ ২॥ 

তব স্বধাম নয়নস্ত কিঞ্চিদ্বিলন্থেটনবৰ করিষ্যামি। যতো! মুনিষু মছুপদেশ গ্রতণায় 

সংগ্রতি স্থাপয়িষ্যামীত্যতিপ্রেহ্য তখোপদেক্ট, যুপক্রমত্ে। যঙ্হেবেছি। নোদ্ধবো 
পপি ময়ানো বাগ,ণৈ নার্দিতঃ গ্রাতুঃ। অতো! মন্বয়ুনং লোক" গ্রাহয়বিহ তিষ্ঠন্বিতি। 
তৃতীয়স্থ তহৃকেঃ ॥ ন্ট ॥ 

অতনম্তমুপলক্ষ্য তহুপদেশ্বান্ গাত্যেবাহ ত্বত্বিতি যদি সর্ব নিজোপদেশেন তত্র জ্ঞান 
বোগ্যান্ প্রত্যাহ ত্বং ত্বিতি সপ্তাভিঃ ॥ 

জাগরে মায়! গ্রধানং স্বপ্রে মনঃ গ্রধানং বিদ্ধি। অতএব নশ্বরং বস্বীত্যথ: ॥ ৪ ॥ 

শাপ রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে এবং সমুদ্রও পুরী প্লাবিত 
করিবে ॥ ২॥ 

হে সাধো !. যখন আমি এই লোক পরিত্যাগ করিব তখন ইহার 
আর মঙ্গল থাকিবে না, এবং অচিরাৎ কলি ইহাঁকে পরাজয় করিষে ॥ ৩ 

অতএব হে ভগ্র। আমি এই ষত্/লোক পরিত্যাগ করিলে তুমি 
আর এখানে বান করিও না, কলিযুগের লোকেরা অত্যন্ত অভগ্ররুচি 

হইবে.। তৎকালে তুমি শ্বজন বন্ধু সকলে স্নেহ শূন্য হইয়া সযুদবায় 
পরিত্যাগ পুর্ববক সম্যক্ প্রকারে আমাতে মনোশিবেশ ৷ ৮৪৪ সম 
দৃষ্টি হইয়। পৃথিবী বিচরণ কযিবে ॥৪.॥ 
ট . ঙ্ীং 
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যদিদং মনস! বাচা চক্ষুর্্যাং শ্রধণাদ্দিভিঃ 

নশ্বরং গৃহ্ামাণঞ্চ বিদ্ধি মায়। মনোময়ৎ ॥ ৫ ॥ 

পুংসোহ্যুক্তন্ত মানার৫ধে। ভ্রমঃ স গুণ দোষভাকৃ । : 

কল্মাকর্ন বিকম্মেতি গুণ দোষধিয়ো! ভিদা ॥ ৬॥ 

তন্মাদ্যুকেন্দরিয় গ্রামো যুক্ত চিত ইদং জগৎ। 
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্থরে ॥ ৭। 

জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত আত্মভৃতঃ শরীরিণাং। 
আপি সস 

নমু গুণ দোষাভাং 'বিষমে লোকে কুণ্তঃ স্মদৃ্ি: স্তামিন্ভাত আহ যদিদমিতি মন 

আদিতি গুঁহমাণং মনোময়ত্বান্মায়েতি বিদ্ধি তদপি ন স্থির* কিন্ত নশ্বরঞ্চ বিদ্ধি | ৫ ॥ 
মনোনয়ত্বে হেতৃঃ পুংম ইতি । অযুক্তস্ত বিক্ষিপ্ত মনসঃ নানা ভেদ বিষয়ে! ভ্রমঃ 

সন্ত্রম এব গুণ দোষ ভাকৃ। নম্ু বেদেটনব বিধি নিষেধাভাং ভেদন্ত ন ভ্রম বিভূত্ভিত 
গুণ দোষ বুদ্ধেঃ পুংসঃ কর্ম বিহিতং অকর্ম তল্লোপঃ বিকর্্ম নিষিদ্ধমিতি ভে্দঃ অবিদ্য! 

বিষয় এব তেদ ইার্থঃ ॥ ৬ ॥ 

কথমাধ্মনি পরিচ্ছিয়ে বিততং জগরদীক্ষণীরং তত্রাহ আত্মানমিতি। মরি ব্রহ্ধণি 

ক্রমমনার্ভঃ | 

অধুকসা অনমাহিত চিত্বস্ত ভ্রম এব ভাবনানার্ধঃ বছ বিধোর্ধো যত্র তথাবিধঃ স এধচ 

গুণ দোষ তাকৃ। গুণ দোষ বুদ্ধি হেতু রিন্র্থঃ। অতঃ কর্মাকর্ম্বেতি 0৬ ৪ ৭1 
[০ 

মনঃ বাক্য চক্ষুঃ এবং শ্রবণাঁদি দ্বারা এই জগতের যাহা কিছু গ্রহণ.করা 
যায় সমুদায়ই মনোময় ও মায় রূপে গ্রহণ করিয়া নশ্বর বলিয়। 
জান ॥ ৫॥ | 

গুণ দোধ বুদ্ধি বিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত চিত্ত পুরুষের কর্ম অকর্্ন ও -বিকর্ধ 
এই ভেদ জ্ঞানের বিষয় যে ভ্রম তাহাঁও গুণ দোষ ভাক্ ॥ ৬.৫. 

অতএব সমাহিত চিত্ত ও যুক্তেন্ডিয় হইয়া এই জগৎকে আত্মাতে 
অর্পিত €দখিবে এরং সেই আত্মাকে আমাতে বিস্তুত দেখিবে ॥:৭ ॥ 

সকল শরীরের আত্মসভূত ও জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত এবং আত্মানুভবে, 
সং. .এ 

ন্ ৪১ ? 

সপ লাশে 



১১ক্ষ ৭জ ] জ্ীমন্তাগবতম্ । | ১২৭ 

আত্মানুতব তুষ্টাত্ব। নাস্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ৮ ॥ 
দোষ বৃদ্ধ্যোভয়াতীতে। নিষেধানন নিবর্ততে । 

গুণবুদ্ধা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ ৯॥ 
সর্বভূত স্থহৃৎ শান্তে। জ্ঞান বিজ্ঞান নিশ্চয়ঃ 1 

পশ্যন্ মদাত্বকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১০1 

মদ্রপেণেক্ষশ্য ॥৭॥ 

নন্বেষং যুক্ত চিন্তত্বেন কর্্মাচরণে দেবাদয়ে। বিদ্বান করিষান্তি তত্রীহ জ্ঞানেতি জ্ঞানং 

বেদ তাঁৎপর্ধ্য নিশ্চরঃ) বিজ্ানং হদর্থাস্ভবং তাভ্যাং সমাগ্যুক্ধঃ ততশ্ান্বা্ঈভবেনৈৰ, 
তুষ্ট চিন্তো৯ভঃ শরীরিণ।ং দেনাদীনাং আত্ম ভূতঃ অন্তরায় বিহন্যসে আয়ং ভাধঃ যাব" 
দন্ুভবং ঘথ| নিয়মং যথা সম্ভবং বর্ণাশ্রন কর্ম্মণি কুর্য্যাদ্দেব তদনস্তরং সর্বেষামাত্ম ভূতত্বাৎ 
ন কোপি বিশ্লানাচরভীতি তথাচ শ্রুতিঃ তন্ত হন দেবো নতৃত্যা ঈশতে আত্মা হোষাং 

সতবতীতি ॥৮॥ 

নচোৎপন্ন কআঞানন্তাপি যথেষ্টাচরণ প্রসঙ্গ ইত্যাহ দোষ বুদ্ধোভি। গুখ দোষ 
বৃদ্ধাতীত্টো্পি প্রাক্ষন মংস্কারান্লিষেপানিবর্ণত এব কিন্ত ন দোষ বুদ্ধা। বিহিতঞ্চ গ্রায়শ: 
কয়োতি নতু গুণবুদ্ধা। | য়গার্ভকঃ সংকল্প বিকল্প রহিতঃ কিঞ্চিৎ করোতি কুতশ্চি্রিহ 

ভঁতে তদ্বৎ ॥৯॥ 

এবং ভূ্তন্ত ন পুনঃ সংসার ইন্ত্যাহ মর্্ব ভূতেভি ন বিপদ্যেত ন পুনঃ সংসরেত 1 ১০ ॥ 
সপ 

ক্রমসন্র্ভঃ । 

অনেতাত্রাতা বঙ্গ ৮।৯1১০। 
- 

সন্তব্ট হইলে আঁর কোন প্রকার বি্বে পতিত হইবে না ॥ ৮ | 
গ৭ দোষবুদ্ধি হইতে অতীত মুক্তপুরুষ যে ভুষ্য কর্ম হইতে 

নিবৃত্তি হয়েন, তাহা দোষ বুদ্ধিতে নহে এবং বিহিত কর্ষ্ের যে অনুষ্ঠান 
করেন, ত1হাও গুণ বুদ্ধিতে নহে, কিন্তু বালকের ন্যায় প্রবৃত্তি অনুসারে 
কাধ্য করেন ॥৯৪ 

সর্ব ভূতের সুহৃ শান্ত ও জ্ঞান বিজ্ঞান নিশ্চয় হইয়া এই বিশ্বকে 
মদাত্মক রূপে দর্শন করিলে পুনর্বার আর বিপদাপন্ন হইতে হয় না ॥-১০ | 
ঠা _____. রি 

৮ "শশী শির” এন উত এ. এস ৫.০. ্্্্্সসস্প্প্পররর্্৬্্্্স্্্্্্্্্্স্্স্্ ্্ ্-্্ 
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গ্াগুক উবাচ ॥ 
ইত্যাদিষ্টো! ভগবত। মহাভাগবতো! নৃপ। 
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্বং জিজ্ঞানস্থরচ্যতৎ ॥ ১০ ॥ 
প্রিউদ্ধব উবাচ ॥ 
যোগেশ যোগবিশ্নান যোগাত্বন্ যৌগসম্ভব। 

নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্তযাগঃ সন্যাস লক্ষণঃ। 
ত্যাগোহয়ং দুক্ষরে! ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ | 

স্বতরাৎ ত্বয়ি সর্ধাত্ুন্নভক্তৈরিতি মে মতি ॥ ১১ ॥ 
সোহহং মমাহমিতি মুট মতির্বিগাঢ় ভ্ন্মায়য়। 

_-িপস্পীিপপপীশীীস্ীীশিশীশী 

তবস্ত সর্বং পরিত্যন্গ্য ইন্ভযাছ্যপদেশমাত্মনোহযোগাং মন্বানঃ পৃচ্ছতি যোগেশেতি 

যোগ ফলদারিন যোগবিদাং বিহ্যাস গ্ভাসে। নামাভিগোপ্যো নিংপেক্ষ বিশেষঃ। যদ 

যোগে! বিন্যন্ততে ক্রিয়ছে যম্মিন যোগে আত্ম! গ্রকটে। ভবতি যস্ত যোগস্ববপেতি বা 

যোগসা অন্ভবো যন্মাৎ। চতুর্ভিরেতৈঃ সম্বোধনৈঃ স্বমহিম়া কেবলং ত্বয়োপদিষ্টং নতু 

মদধিকারং পর্যযালোচ্যেতি দ্োঠিতং তদাহ নিঃশ্রেরমায়েতি। নচারোগ্যাদ্যথং সর্বস্ব 

দানাদিবদয়ং ত্যাগঃ কিন্তু সন্ন্যাস লক্ষণঃ অপ্রত্যামতি রূগঃ ॥ ১১॥ 

যং প্রতি ত্যাগাছ্যপদিষ্টং মোহহং মূঢ়মতিঃ। কুতো মমেতি অহ্মিতি চ সাম্ুবন্ধে 

পুজদি সহিতে তন্মায়য়। বিরচিতে আত্মনি দেহে বিগাটে। নিমগ্রঃ অতম্তভু, ভবতা মিগ- 

জ্রমসন্দমতঃ। 

শ্রীমান্দধবোপি মহাভাগবতত্বাৎ। শ্রীভগবত স্তথোপদেশ গৌরবেণ তত্বং জিজ্ঞান্থ 

রিব শ্রীভগবত! ম্বতযাগাৎ স্বাযোগ্যতাঁতিশয় মননেন তত্রাপ্যতি নিকৃষ্ট ইব সদৈন্যমাহ 
ইত্যাদিতিঃ ॥ ১০ || 

তথৈৰ তস্য বাক্যং দর্শয়তি যোগেশেতি ভ্রিভিত ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩] 
শশ্পিসপিপপিপসপপীসিলীট সপ ০ সপ পিএস ++ প্জ্ 

শুকদেব কহিলেন হে নৃপ! মহাভাগবত উদ্ধব ভগবান্ কতৃকি 
এই রূপে আদিক্ট হইয়। অচ্যুতকে প্রণাম পূর্বক তত্ব জিজ্ঞাসার্থ 
কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯১ ॥ 

উদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ ! হে যোগবিন্যাম ! হে যোগাত্মন্ ! হে 

যোগ সম্ভব! আপনি আমাকে কল্যাণ নিমিত যে সন্গ্যাম লক্ষণ ত্যাগ 

টু 5. চ1সসিলিগি পি পাহারা রচাযারররারারোররারাহগাার রা ্ টিসি _... 
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এসপি পিপিপি 

বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে | তত্বগ্রসা নিগদিতং 
ভবত]1 যথাহং সংসাধয়ামি ভগবমনুশাধি ভূত্যৎ ॥ ১২ ॥ 

সত্যন্ত তে সদৃশ আত্মন আত্মানোহন্যং বঙ্গারমাণ্ড 

বিবুধেষপি নানুচক্ষে । সর্ব্বে বিমোহিতধিয় স্তব 

মায়য়! থে ত্রন্মাদয় স্তনুভৃতো বহিরর্৫ ভাবাঃ ॥ ১৩ ॥ 

তম্মান্তবন্ত মনবদ্যমনন্তপাঁরং সর্ববজ্ৰমীশ্বরম 
পাশ ৮ পশসপস্পাশা পা পস্প্পপাশিসীশপীশাশী শী পিপি শ্পীসপীশীিশীশাী স্পা শাপলা 

দিতং যথাহমপ্মা মংমাধয়ামি তথ| ভূত্যং মামনুশাধি শনৈঃ শিক্ষয় ]১২। 

ময় মংক্ষেপত উক্তং বিস্তরত ত্বন্তান্ পৃছ ইতি চেদত আহ সত্যন্তেতি। ন্বদৃূশঃ 
স্বগ্রকাশন্ত সত্যন্তস্মনে! মাং প্রতি বক্তারং চ্চে ত্বত্বঃ অন্যং নানুচক্ষে ন পশ্যামি স্বদৃশঃ 

সতঃ নিদ্ধজ্ঞানাৎ ত্বত্বোহন্তমিতি বা। কু ইত্যত আহ মর্ব্ব ইতি বহিরর্৫থ ভাব! বিষয়েষু 
অর্থ বৃদ্ধয়ঃ ॥ ১৩ ॥ 

কেচিৎ ত্ঃশীল! ভবন্তি কেচিৎ সেবিভীঃ ফল কালে নশ্তন্তি। কেচিদজ্ঞাঃ কেচিৎ 

ক্রমসন্দর্ভঃ । 
নারায়ণসা মহত্তষ্টাদি পুরুষ সমৃহম্যাপি পরমাশ্রয়ং তথাপি নরসথং নরমাত্রান্ুগ্রহা- 

কহিলেন, হে ভূমন্। আপনার অভক্ত এবৎ সুতরাং বিষয়াসঞ্ত 

লোঁকের এঁ রূপ কামনা পরিত্যাগকে আমি অতি ছুক্কর বলিয়া 
মানি ॥১১॥ 

এই রূপ মুঢ়মতি আমি আপনার মায়া বিরচিত পুক্র পৌজ্রাদি 
সহিত এই আত্মীতে অহুৎ মমাভিমানে আসক্ত হইতেছি অতএব 
আপন! কর্তৃক নিগদিত বিষয় আমি যে রূপ সহসা সাধন করিতে পারি, 
হে ভগবন্! সেই রূপে এই ভক্তকে উপদেশ দিউন ॥ ১২ ॥ 

ভগবান্ যদি একথা বলেন হে উদ্ধব! আমি তোমাকে সংক্ষেপে 

কহিলাম, তুমি অন্যকে বিস্তার রূপে জিজ্ঞাসা করিও, এই আশঙ্কায় 

উদ্ধব কহিলেন, হে ঈশ! স্বপ্রকাশ, সত্য স্বরূপ, আত্মা যে আপনি 
আপনাভিন্ন আত্মোপদেশ বক্ত। দেবতাঁদিগের মধ্যেও কাহাঠকে দেখিতে 

পাই না, যে হেতু বিষয়েতে অর্থ বৃদ্ধি বিশিষ্ট এই ব্রদ্ধা্ধি শরীরী যাত্রেই 
আপনার মায়াতে বিমোহিত রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥। 

অতএব আমি থাপে সম্তপ্ত ও ঘতিশয়' নির্বিধ হই দেই অকু 
7 8? 
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কুষ্ঠ বিকুঠধিষ্্যং | নির্বিিধীরহমূহ বুজি 
নাভিতপণ্তে। নারায়ণং নরদখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৪ ॥ 

শ্রীভগবানুবাচ ॥ 

প্রায়েণ মনুজ! লোকে লোকতত্তব বিচক্ষণাঃ। 

সমুদ্ধরন্তি হ্াত্ীনমাত্বনৈবাঁশুভাশয়াৎ ॥ ১৫ ॥ 

আত্মনে গুরুরাত্মসৈব পুরুষস্ত বিশেষতঃ । 
শা পাত রস উকিল শা এ 0৮৪ পচ গা “৯০ ক সস 

রক্ষণেইসমর্থাঃ কেচিত্ত, স্থান ভ্রষ্টাঃ তত্ব বৃত্ার্থনবদ্দা মিত্যাদীনি পঞ্চ বিশেষণানি ন 

অস্থঃ কালতঃ পারং দেশতশ্চ যন্ত তং কালাদিভিরকুষঠ্ো বিকুঠলোকো! ধিফাং স্থানং যন্তা 

তং উ ছে ভগনন্ হ স্ফটং নির্কেদে হেতুঃ বুজিনৈ ছু?খৈ রভিতপ্তঃ। হকার গোরবায় 
বৃুকারো যুক্ষ ইব পঠনীয়ঃ। নম্থু অনবদাত্বাদীনি কুত্তে। মম তদাহ নারায়ণমিতি অন্তু 

কম্পিতামাহ নরে। জীব স্তন্ত সখায়ং ভবন্ত" শরণং প্রপদো ॥ ১৪ ॥ 

তদেবমসম্তাবনা বিপরীত ভাবনাভ্যামুপদিষ্ট* তত্বধমনবগা মানং প্রতি তন্নি বৃতয়ে 

গুরূপদেশং বিনাপি শ্বয়মেব সায় ব্তিরেকাভামে তত্ব গ্রতিপত্তি ভবতীতি দর্শক্িতু 

মাহ গ্রায়েণেতি | লোকত্তত্বন্ত বিচক্ষণাঃ পরীক্ষকাঃ | অশুভাশয়াৎ বিষষবাসনাতঃ ॥ ১৫ ॥ 

তছপপাদয়ন্তি আম্রনঃ পশ্বাদি শরীরে হপ্যাত্বৈর হিতাতিত জ্ঞানে গুরুঃ ॥ ১৬ ॥ 

ক্রনমন্দর্ভঃ | 

যাবতীর্দহ ॥ ১৪ ॥ 

যথাচৈবমুদ্ধবেন প্রার্থিতং তপৈব শ্রীভগবাশুবাচ প্রায়েণেতি ॥ ১৫ ॥ 

আত্মনে! গুরুরিতি খর্বন্ুসাবেণ গ্রবর্কক ইতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

বৈকুষ্ঠবাসি অনবদ্য অনন্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নরসখ! নারায়ণ আপনার 
শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৪ ॥ 

ভগবান কহিলেন, ইহলোকে লোক তত্ব বিচক্ষণ মনুষ্য সকল 
প্রায়ই আত্ম! দ্বারা বিষয় বাসন! হইতে আত্মাকে সমুদ্ধত করিয়া- 
থাকেন ॥১৫॥ ৃ 

আত্মাই পণু প্রভৃতি আত্মার হিতাহিত বিষয়ে গুরু, বিশেষতঃ 

পুরুষের গুরু, যে হেতু আত্মই প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মঙ্গল লাভ 
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স্পা 



চি | | 
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এপি 

যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োহসাবনুবিন্দতে ॥ ১৬ ॥ 

পুরুষত্েচ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগ বিশারদাঃ | ্ 

আবিস্তরাং প্রপশ্যান্তি সর্বব শক্তা,পরংহিতং ॥ ১৭1 

একদিত্রি চতুষ্পাদে বনুপাদ সতখাপদঃ। 

বহব্যঃ সন্তি পুরঃ স্বষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥ ১৮। 
অত্র মাং ম্বগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্ত! হেতৃভিরীশ্বরং | 

তত্র গ্রাক্ষং দর্শয়তি পুরুষত্বেচেতি। গাঁচ অতি পুরুষত্বে চাবিস্তরামাল্সা সহি 

গ্রজ্ঞানেন সম্পন্ন ভমোবিজ্ঞানং বদঠি বিজ্ঞাতং পশ্ঠতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ 

মর্ত্যেনামৃতমীপ্মত্যেবং মম্পয়োহখোতরেষাং পশৃনামশনায়া পিপামে এবাছিজ্ঞানমিতি 

হীত্যার্দি | ১৭॥ | 

অতঃ পুরুষত্ব স্তৌতি একেতি ॥ ১৮॥ 
অন্ুমানমাহ অত্রেতি | পৌরুষ্যাং পুরিযুক্তা অগ্রমত্তাঃ অগ্রাহাং গ্রাহেত্যোহহস্কার। 

দিভ্যে! ব্যতিরিক্তং মাং অদ্ধ। সাক্ষান্মুগয়ন্তে মার্গেণ গরকারদাহ গৃহমাণৈ বু্ধ্যাদিভি "গৈ 

হেঁতৃভিঃ জড়ানাং প্রকাশঃ শগ্রকাশমেকং বিনা নঘটত ইচি অনুপপন্তি মুখেন লক্ষকৈ: 

তথাতৈরেব লিঙ্গৈ ব্যাপ্ডিমুখেনানথমানত ঈশ্বর গ্রাবর্তকং মুগয়ন্তে বুদ্ধ্যাদি করণানি কর্ত 
সপ পপ 

ক্রুমসন্নর্ভঃ | 

নর মান্ুষ্য প্রাপ্ত সত্যাং 'শাবিস্তরাং গ্রকটতর জ্ঞানাঃ সন্তঃ অন্রচ ধীরাঃ শান্ত 

বিচক্ষণাঃ সস্থে! মামপি পশ্থাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

ঈশ্বরমিতি জীবম্যাপি তত্র তত্র স্থাভন্ত্যাভাবাৎ। নটৈতাবনতানুমানিক ঈশ্বর ইডি 
সি পাপা পাপী সপে সী সপ পপি পাপী, পেস্ট 

করিতে পারেন ॥ ১৬ ॥ 

পিপাসা পপি? জী শী পি” ক পিস পপ 

সাংখ্য যোগ বিশারদ ধীর ব্যক্তির! সর্ব শক্ত,াপর্ংহিত আমাকে 

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ রূপে দর্শন করেন ॥ ১৭ ॥ 

এক পদ, দ্বিপদ, ৪৪৮ বহু পদ ও অপদ প্রভৃতি পূর্ব স্থ্ট রনু 

শরীর আছে, তম্মধ্যে পুরুষ শরীর আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ১৮॥ 
পুরুষ শরীর যুক্ত লোকেরা গৃহমাঁণ গুণ, রূপ, হেতু ও লিঙ্গ ছার! 
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শা শি শি সপ পাহারা পেপাল পিসি সি ন্পািশ শি ০৯ শশী? শা ০ শি শাস্সপীসসীপিসপিসীপী পপ | আজ পপ শপ পপ পন পা পপ পে ৯ ০৯ জপ 

গৃহামাগৈগু শৈলি' ঈৈরগ্রাহামন্বমানতঃ॥ ১৯ ॥ 
অত্রাপুযুদাহরন্ভীম মিতিহাসং পুরাঁতনং। 

অবধূতস্ত সম্ঘাদং যদোরমিততেজসঃ | 
অবধূতং দ্বিঅং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ং | 
কবিং নিরীক্ষা তরুণং যছুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মমবিৎ ॥ ২০ ॥ 

শ্রীষডুরুবাচ ॥ 

কতো বৃদ্ধিরিয়ং ন্ষননকর্ত্ঃ স্ববিশারদ। ৷ 

যামাসাদ্য ভবাল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বাঁলবৎ ॥ ২১ 
শা পিকপস্পীপিসপসপাল 

গ্রযোজ্যানি করণস্বাৎ বাহ্যাদ্ি ব ইতি তদুক্তং ভগবান্ সর্ব ভূত্তেফু লক্ষিতঃ স্বাস্খন। 

হরি: | দৃশ্তৈ বৃদ্ধযাদিভি দ্রষ্টাী লক্ষণৈ রন্ুমাপকৈরিতি ।. নট্চতাঁবতা আনুমানিক 

আত্মেতি মন্তবাং দেহাদি ব্যতিরিজ ত্ব* পদার্থ গুদ্ধ মাত্রশ্যৈবানুমানেন বিবঙ্ষিতত্বাৎ ॥ ১৯॥ 

ভূয়োহন্বয় বাতিরেকাভ্যামসম্তাবনাদি নিবুন্তাবিত্তিহাসমাহ অজ্জাপীতি 1 ২০ ॥ 

মুবিশারদা অতিনিপুণ। সর্বলোক বিলক্ষণ] ॥ ২১। 

বৈলক্ষণামেবাহু প্রায় ইন্তি। ধর্মাদিযু বিবিৎসায়ামাধ্ম বিচারেচ মাঁনবাং সমীম্ে 
ৰর্তস্তে তত্রাপি আযুরাদে হেতুনা কামনয়ৈব ॥ ১২॥ 

পি সি উপ পপ রি এসপি বিশ ০ শো পো চা ও লস অপ তাপ কাপ 

করমসনর্ভ। 

' মন্তব্যং। অন্থমানস্যাসা 055 বিবাদ ১৯ ॥২০ ॥ ২১ ॥ 
পসরা ৮ ৬ ০৯ কপ স্জপ  পরট শপ লস পপ পপ পাশ ৯ পপ আসি পা পা পস্সস্পিপেসীট 

। অনুমানে ইন্ডরিয়ের অগোচর আমাকে সাক্ষাৎ প্রর্থনা। করেন ॥ ১৯। 
| এতদ্বিষয়ে মহা তেজস্বী যছু ও অবধূতের সম্বাদ রূপ পুরাতন 
৷ ইতিহাস উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । একদ। ধর্মমবিৎ যু অকুতো ভয়ে 

৷ পৃথিবী ভ্রমণ কারি কোন এক তরুণ, স্ুপ্ডিত, অবধূত ব্রাক্মণকে 
দেখিয়! জিজ্ঞাস] করিলেন ॥ ২০ ॥ 

হে ত্রক্মন্! আপনি অকর্তা অর্থাৎ কিছুই করিতেছেন না অথচ 
আপনি এই লোকবিচক্ষণ! বুদ্ধি কোথায় পাইলেন, আপনি জ্ঞানবান্ 
হইয়াও যহাকে, আশ্রয় করিয়া বালকের ন্যায় লোকে বিচরণ 
করিতেছেন ॥ ২১॥ 

১১০, | রঃ 



এ 
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সদ পা শ 

প্লায়ে। ধর্ন্মার্থ কামেষু বিবৎসায়াঞ্চ মানবাঃ। 

ছেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো ষশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥ 
ত্বস্ত কল্পঃ কবিরর্ষঃ স্থতগে! মিনভাষণঃ | 
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্বত পিশাচবত ॥ ২৩ ॥ 

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভ দবাগ্নিন । 

ন তপ্যসেহগ্রিন! যুক্তে। গঙ্গান্তস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৪। 
ত্বং হি নঃ পুচ্ছতাং ব্রন্মনতবান্যা নন্দকারণং | 
ব্রহি স্পর্শ বিহীনস্ত ভবতঃ কফেবলাত্বনঃ ॥ 

জীভগবানুবাচ ॥. 

যছুনৈবং মহাঁভীগে ব্রঙ্গণ্যেন জুমেধসা । 
রে তি উল ০ নিলি বউ 

ত্বন্ত ন কম্তচিং কর্মণঃ কর্ত। ভবনি নচ কিঞ্চিদীহসে ইচ্ছসি নম অশক্তা! বা! অজ্ঞাঝেন 
ব। অনৈপুণ্যেন ব1 অবাগ্মিতয়। বা ওদানীন্ভং ঘটত এব নেত্যাহ কল্প ইত্যাদিন। ॥ ২৩ ॥ 

মহানন্বশ্চ "তব কুত ইতি পৃচ্ছতি জনেঘিতি ॥ ২৪। ্ 
স্পর্শ খিহীনসা বিষয় ভোগ রহিতম্য ভত্র হেতুঃ কেবলাত্মনঃ কলত্রাদি শুন্তসা ॥২৫॥ 

বুদ্ধোবোপাশ্রিতাঃ স্বীরুতা নতৃপদ্দেশেন অটামি পর্যটামি ॥ ২৬ ॥ 

সম সপন পি 

সপ পা আআ পপ আপস পাপা পাশ 

ত্রমনন্দভঃ | 

বিবৎম! জিজ্ঞাসা মাত্রই ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥২৬২৭॥২৮।২৯।৩০।৩১৪৩২1৩৩/৩৪০৩৫। 
আপ আপ 

প্রায়ই লোক সকল আয়ু, যশঃ ও সম্পত্তি কাঁষনায় ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও জ্ঞান বিষয়ের চে! করে ॥ ২২ 

কিন্তু আপনি কবি (পণ্ডিত) ও কর্খাদক্ষ, এবং সুন্দর ও পরিমিত 
বাক্ হইয়াও জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় ফণ্মও করিতেছেন না 
কিছু ইচ্ছাও করিতেছেন না ॥ ২৩ ॥ 

কাম ও লোভ রূপ দাবান্রি দ্বারা সমস্ত লোক দহমান হইলেও 
তদগ্নি সংযুক্ত হইয়াও গঙ্গাজল মধ্যস্থিত হন্তির ন্যায় উত্তপ্ত হইতে- 
ছেন না ॥ ২৪ 

হেব্রঙ্গন! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিষয় বাসনা শুন্য, 

8. 10111 ঈ 
পপ শী সস্তার 

/ রা 
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পৃঃ সভাজিতঃ প্রা প্রশ্রয়াবনতং নৃপং ॥ ২৫॥ 
শ্রীব্রাক্মণ উবাচ ॥ 

সন্তি মে গুরবো রাঁজন্ বহবো বৃদ্ধ্য,পাশ্রিতাঃ 

যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তান্ শুণু। 
পৃথিবী বাযুরাকাশমাপোহগ্রিশ্চন্দ্রম! রবিঃ। 
কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গে। মধুকৃদগজঃ ॥ ২৩। 

মধুহ। হরিণ! মীনঃ পিঙগল। কুররোহকুর্ভকঃ | 
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশরুৎ ॥ ২৭॥ 

পিপি পি ও পা পম 

শে।ভনং রূপং কীটকস্য করো তীতি জুপেশরুৎ ॥ ২৭ ॥ 

কলত্রাদি রহিত কেবল এক মাত্র আপনার আত্বাতেই এত আনন্দের 

কারণ কি, তাহা বলুন ॥ ২৫ 

ভগবান্ কহিলেন, সেই মহাতাঁগ ব্রাঙ্গণ, ব্রাহ্মণভক্ত স্মেধা যছ্ু 
কতৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রদ্ধাবনত যছুকে সৎকার পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ 

রাম্ণ কহিলেন হে রাজন্। আমার বুষ্ধ্যপাশ্রিত বু বহু গুরু 
আছেন, যাঁহাঁদিগের নিকট হইতে এই বুদ্ধি প্রাপ্তি পুর্ববক মুক্ত ভাবে 
পর্যটন করিতেছি, তাহাদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। পৃথিবী । ১। 
বায়ঃ | ২। আকাশ | ৩। জল |৪8। অগ্থি। ৫। চন্দ্র; ৬। সূর্যা।৭। 
কপোত। ৮। অজগর 1৯! সিন্ধু। ১০। পতঙ্গ। ১১। মধুকর। ১২। 
হন্তী |১৩ ভ্রমর। ১৪। হরিণ ১৫। মতস্ত। ১৬। পিম্গলা। ১৭ | 
কুরব। ১৮। বালক ।১৯। কুমারী 1২০। শর নিশ্বতা লোহ 
কার। ২১। সর্প । ২২। উর্ণনাভি। ২৩। ও স্থপেশকুৎ অর্থাৎ কীট 
বিশেষ। ২৪।॥ ২৭। 



৭ 

টঃ 1 

পৃথিবীর নিকট শিক্ষা যথা-ধীর বাক্তি দৈববশীভূত ভূত কর্তৃকি 
আক্রান্ত হইলেও তাহা! জানিয়া শুন্য কখন অ গার সম্মা্গ হইতে 
বিচলিত হইবেক ন| পুথিনী হইতে আমি এই অচল ত্রত রূপ ক্ষম! 
শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ 

সাধু ব্যক্তি. পরোপকারা্গ চে ও পরার্থে নির্জন বাঁস, পৃথিবীর 
অংশ পর্বত ও বৃক্ষের নিকট হইতে শিক্ষ। করিবেন এবং বৃক্ষের শিব্য 
£ 00 রা 
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এতে মে গুরবে। রাঁজং শ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতা। 
শিক্ষ। বৃত্তিভিরেতেতেষামন্বশিক্ষমিহাক্সমনঠ ॥ ২৮ ॥ 

যন্ছে! ঘদনু শিক্ষামি যথা বা ন হ্যা ত্মাজ | 

তন্তথা পুঞ্চমব্যাঘ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ২৯॥ 

ভূতৈরা ক্রম্যমাণোহপি বীরো দৈববশানুগৈও। 
তদ্দিদ্বান্ন চলেম্ষার্গাদঘ্বশিক্ষৎ ক্ষিতে বরতিৎ ॥ ৩০ ॥ 

শশ্ব পরার্থ সর্ব্বেহঃ পরারৈকান্তিসম্ভবঃ | 

[মে ময়! জাশ্রিহাঃ। দাহ এতেষাং বুতভিরাম্মনঃ শিক্ষাঃং শিক্ষণীয়ান্ অর্থান্ হেয়ে! 

পাদেয়াদীন্ বন্বশিক্ষং অনুশিক্ষিতবানন্সি ! ২৮ ॥ 
নাহুষে। যথাতিঃ ॥ ২৯ ॥ 

ক্ষিভে: ক্ষমাং শিক্ষিতবান্ ইন্তাত ভূটৈরিতি। আক্রম্যমাণঃ পীড্যমানঃ তদ্দিত্বান্ 

ভূতানাং দৈববশনর্ডিহং বিদ্বান অহং নিয়মং ॥ ৩ ॥ 

পর্বত রূপ! বৃক্ষ রূপাচ য। পূথিবা তন্যাঃ শিক্ষিতমাহ শখদ্দিতি। সর্বাদ! পরার্থাঃ 

পরোপকারাথাঃ মর্ধা হীহা যন্ত সং পরার্থ এব একান্ততঃ সম্ভব! যন্ত সঃ1 তৃতৃত্বঃ 
পর্বতাৎ তশ্তহি র্ তৃণ নির্ঝর 'গ্রসর ক্রিরাঃ পরার্থ। এব যথা তদ্বৎ তথ! নগশিষাঃ সন্ 

ছে রাজন্! এই চতুর্বিংশতি গুরুকে আশ্রয় করিয়া আমি শিক্ষা 
বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক আপনা আপনিই ইহা'দিগের বৃতি শিক্ষা 
করিয়ছি ॥ ২৮ ॥ 

হে নহুষনন্দন পুরুবশ্রেষ্ঠ যু! ইহাদিগের মধ্যে আমি যাহার 
শিকট হইতে যাহ শিক্ষা করিয়াছি, বলিতেছি শ্রাবণ কর্ন ॥ ২৯ ॥ 

ূ 
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স্পা উজ পপ পম সপ সপ পম ও 

সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাং ॥ ৩১। 

প্রাণরৃত্ৈব সংতুষ্যেন্থুনি নৈবেক্রিয়্রিয়ৈঃ | 
জ্ঞতানং যথ1 ন নশ্ঠেত নাবকীর্য্যেত বাঞ্নঃ ॥ ৩২ ॥ 
বিষয়োবিশন্ যোগী নান! ধ্দেষু সর্ববতঃ | 

গুণ দোষ বাপেতাত্া ন বিসজ্দ্বেত বায়ু ॥ ৩৩ ॥ 
পার্থিবেষিহ দেহেষু প্রবিষ্ট স্তদগ,গাতায়ঃ | 

সস সীল 

পরাম্মতাং বৃক্ষে! যথ। পটরৈরব খণ্ড উৎপাটা বা নয়নমন্ুমন্ন্তে তদ্বৎ ॥ ৩১ ॥ 

বাযুরপি দ্বিবিধঃ গ্রাণে! বাহণ্চ ত্র 'গ্রাণন্ত গুরুত্বমাহ প্রাণবৃদ্তোতি প্রাণোহ্থাহারাদি 

মাত্রেণ বর্ততে রূপসনার্দীন্ ইন্দ্রিয় বিষয়া'স্ত নাপেক্ষতে তথ৷ মুনিরপি ভবেদিতার্থঃ। 

গ্রাণ বৃত্বে রকরণে মনে! নৈকল্যেন জ্ঞান নাশঃ স্তাৎ £ অতে। দেচাদি নির্ব্বাহ: কার্ষাঃ| 

গুণলিগ্ায়ান্ত বাত্মনশ্চ বিক্ষিপ্যেত অতো! নাধিকং লিগ্সেদিতাহ জ্জানমিতি নানকীর্যোস্ত 

ন বিক্ষিপ্যেত ॥ ৩২ ॥ 

বিষয়ান্ সেবমানোপি তেঘনাসন্ডিং বাহাদ্বায়োঃ শিক্ষে্ ইন্যাহ বিষমেঘিতি । 

নান! ধর্মেধু শীতে |ফাদি ধর্ম্মকেঘু নহি বায়,র্জলে দহনে বা সজ্জতে ভদ্বৎ ॥ ৩৩ | 

যথ। বায়ু, গন্ধাদ্ি যোগেন 8558 বস্ততে! নতদেষাশী এবং দেহাদি ধন্ম যোগে 
শশী শী শা শীশীশীীশীশীশশীটা শীট ] পীশস্প স্প্পীি শিপ পপ পাশপাশি পপ 

হইয়। ছেদন বহনাদির ন্যায় পরাধীন তা শীক্ষা করিবেক ॥ ৩১ ॥ ূ 

বায়ু ছুই প্রকার প্রাপবারু এবং বাহ্থ বায়ু, তথ্মধ্যে প্রাণবায়ুর নিকট ূ 

শিক্ষা যথা প্রাণবায়ু যেমন ইন্দ্রিয় বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই কেবল 

আহার মাত্রে জীবিত থাকে, মুনি তদ্রুপ ইন্দ্রিয় প্রিয় বিষয় পরিত্যাগ 

পূর্ববক প্রাণ বৃত্তিতে সত্ত্ট থাকিবেন, যাহাতে জ্ঞান নাশ ও মন বুদ্ধি 
বিকীর্ণ না হয় এমত আহার করিবেন 1 ৩২ ॥ 

বিষয় সকল সেনা করিয়াও তাহাতে অনাসক্ত হইবেক এই বিষয় 
বাহ বায়ুর নিকট শিক্ষ] যথা । যোগী ব্যক্তি নানা ধর্ম বিশিষ্ট, বিষয়ের 
মধ্যে সর্বতো ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াও গুণ দোঁষ বিবেচন। পূর্বক বায়ুর 

ন্যায় তাহাতে অনাসক্ত হইবেন ॥ ৩৩॥ 
 আত্মদরশী যোগী ব্যক্তি ইহ লোকে পার্থিব দেহে প্রবেশ পূর্বাক 

ঠা যারা রা রিনার রাতে. 



ক 

১১স্ক ৭অ ] শ্রীমষ্ভাগবতম্। ১৩৭ 
পপ পাস ০ 

অন্তর্হিতশ্চ স্থির জঙ্গমেষু ব্রন্মাত্ম ভাবেন 

সমন্বয়েন | ব্যাপ্তা। ব্যবচ্ছেদ মসঙঈগম! 

আনে! যুনি মভস্ত্ং বিতস্য ভাঁবয়েৎ ॥ ৩৫। 

তেজোহবনযয়ৈর্ভাবৈ মেঁঘাদ্যৈর্বাহুনেরিতৈঃ। 

নাতং গ্রন্তারেন গ্রহীরমানোহ্পাত্মা বস্তঙ্ো! ন তদ্বম্ববানিতি সংভাবিতমিতি বায়োরেব 

শিক্ষিতমিত্যাহ পার্থিবেঘিতি | ক্দগ্ণাশ্রয়ং দেহধর্ত্মান্ বালযাদীনাশ্রিত্য বর্তমান: 

গুণৈট্তিরেৰ ॥ ৩৪ ॥ 

একট্শ্তিবাদয়ন্তাম্মনঃ ন্মন্থর্দহির্ভাবেন বর্থমানন্থমসঙ্গত্েঞ্চেতি । আকাশাচ্চুক্ষিতং 

। সম্তাবনাদ্বরমাত অন্তর্থিতশ্চেতি ছয়েন অন্থহিতিশ্চ দ্েহান্তর্গতোঁহপি সুনিরাত্মনো। দেহাদ্য 

। সঙ্গং অতএবাবানচ্ছেদকঞ্চ। ভাবযেৎ। কুঃ স্থিরজঙ্গমেষু অমস্বয়েন য|ব্যাণ্তি স্তয়।। 

কং মণিষু শ্বত্রস্তেন বাপ্তিং ন বিততন্ত সর্ব গতম্য। তৎ কুতঃ ব্রঙ্গাত্ম ভাবেন ব্রক্গ 

অরূপ ভাবনয়। । ভত্বমসীতি শ্রুাতেঃ নন্বেতৎ সর্ব কথং নশ্তবতি তত্রাহ নভস্তবং তত্ত,- 

লাত্বং শশ্তাবয়েৎ। যথা নভমঃ সন্বগণ্তসা নঘটাদিভিঃ সঙ্গঃ পরিচ্ছেদে। ব! এবমাত্ানো 

পি সন্তবতীতি ॥৩৫ ॥ 

কিঞ্* কুটস্যাত্মনে। নাগমাপায়ি দেহাদিযু সম্বন্ধ উন্তযাহ হেকোহবন্নময়ৈঃ হেজশ্চ 

আপশ্চ অন্লং পৃথিবীচ তন্ময়ৈ: কালস্থট্টে গুণৈ দেহাদিভিঃ পুমান্ ন স্পৃপ্তত ইতি ন 
স্পা শী? আজ পা সতত শশা শি আশ পি শাস্সি শা শীট শিপ 

সপ 

) 
স্পপরী 

০০০ শি পঞ ক শি ৮১০ শশী শপ ০ শ্ নি শপ 

তদগুণ আশ্রয় করিয়াও যেমন বায়ু গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও লিগ 
হয় না, তদ্রপ তদগ,ণে যুক্ত হইবেন না! ॥ ৩৪ ॥ 

আকাশের নিকট শিক্ষা যথা । মুনি ব্যক্তি অন্বয় সহকারে সর্ধর 
ব্যাগী রূপে ব্রঙ্গান্ন ভাব দ্বারা স্থাবর জন্মের স্ভ্যন্তর গত হুইয়! 
আকাশের ন্যায় ব্যাপক আত্মার অসঙ্গ অব্যবচ্ছেদ্যত্ব ভাবনা 
করিবেন ॥ ৩৫ ॥ 

আকাশ যেমন বায়ু দ্বারা বিচলিত মেঘাদি পদার্থের সিত সংস্পৃন্ট 

হয় না তদ্রূপ পুরুষ কাল স্ষ্ট গুণ বিশেষে তেজ অপ ও অন্নময় ভাবের 

৪০৩ ০ 3০ পপ এপ | সা পা পা আপ আস 
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ন স্পৃন্ঠতে নতত্তদঘৎ কালহথটেগ ণৈঃ পুমান্ ॥ ৩৬ 
স্ষচছঃ প্রকৃতিতঃ সিদ্ধ মাধুর্য স্তীর্থ ভনৃপি | 
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপ স্পর্শ কীর্তনৈঃ ॥ ৩৭॥ 
তেজন্বী তপস! দীপ্তে। দর্দর্ষোদরভাজনঃ | 

সর্বভক্ষোহপি যু্বন্না নাদন্তে মলমগ্রিবৎ ॥ ৩৮ ॥ 
কৃচিচ্ছন্নঃ ক্চিৎ স্পন্ট উপাস্তঃ শ্রেয় ইচ্ছতাং | 

ভুঙক্কে সর্বাত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্বরা শুভৎ ॥ ৩৯ ॥ 
সপ শপ পট” পপ পপ, চপ পল ০: পপ পি সী ১৯শ শি 

ভন্বৎ সম্তভবতীতি ॥ ৩৬॥ 

সঙ্ছত্বাদিভি গু ণৈকদকং জগও পুনান্দীতি তদগুণ! মর শিক্ষিতা ইত্যাহ স্চ্ছে! নির্ঘবলঃ 
প্রক্ৃতিতঃ শ্বভাবহঃ নিগ্ধঃ জনেখশ্ররাগবানূ মাধুর্য মপুরাল।পী তীর্থভুঃ তীর্থ স্থানং 

অপাং মিত্রমুদক তুল/:। অথাদতি পাঠে গিএং অখায়ং পাপাৎ পুনাতি শ্চ্ছহা্দি গুণৈ 

রগাঞদক হাদৃণ্ঠ' জ্ঞাতব্য* ॥ ০৭ ॥ 

অগ্নেঃ শিক্ষি ভমাহ ভ্যেজস্বীতি জ্ঞানাতিশরাৎ বিখেষ স্তপসা দীপ্ত: দুদধর্ন: অক্ষোভাঃ 

স চাসাবুদ্দররভ[জগশ্চ অপার ঞহঃ যুগ রা ॥ ৩৮ ॥ 

অগ্নেরেব শিক্ষিতাস্থরমাহ কাটদিতি । যথাগ্নে পরেচ্ছরৈৰ হবি গুভ্ঠান্ি তথ! মুনি 

রিত্যা দাতৃণামিতি গ্রাপত্ত্রাশ্তভং ভূতং ভবিষাচ্চ পাঁপং ॥ ৩৯ ॥ 
পপ” এর ৯ প্র জজ বা পা রা এ পাশ ০ পপি পপ শা পাপ 

সহিত সংম্পন্ট হইবে না ॥ ৩৬ ॥ 

জলের নিকট শিক্ষা যথা । গে নুপ! জল যেমন স্বচ্ছ, স্বভাবত 

স্িগ্ধ মধুর ও তীর্থ স্থান, যুনি ব্যক্তিও তুল্য হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও 

কীর্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবেন ॥ ৩৭ ॥ 

অগ্নির নিকট শিক্ষা এই যে, যুক্তাত্থা বাক্তি তেজন্বী ও তপস্তায় 
গ্রদীপ্ত, অক্ষোৌভ্য ও অপরিগ্রহ হুইয়! অগ্নির ন্যায় সর্বব ভক্ষ হইয়াও 

পাপ মলে লিপ্ত হইবেন না ॥ ৩৮ ॥ 

মুনি ব্যক্তি অগ্নির ন্যায় কখন গ্রচ্ছন্ন, কখন বা প্রকাশিত হ্ইয়াও 
শ্রেয়োভিলাষি কতৃকি উপসিত হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ পাপ পুণ্য দগ্ধ 
করত দ।তারা যাহ! দিবেন তাহাই ভোজন করিবেন ॥ ৩৯ ॥ 

পপ পম শপ পে পা রপপসসপসা পসপ পাপিপাপপা পিসি | ০ ০. -৯৮-প- ৯-া 
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স্বমায়য়! কৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ । 
প্রবিষ্ট ঈয়তে তততৎ স্বরূপোহগ্রিরিবৈধসি ॥ ৪০ ॥ 

' বিসর্গাদ্যাঃ শ্বশানান্তা ভাব। দেহস্যনাত্মনঃ | 

কলানামিব চন্দ্রস্ত কালেনান্যক্ত বর্মবনা ॥ ৪১ ॥ 

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূভানাং প্রভবাপায়ৌ । 
স্পা | লাশটি শশা পি পাপিসপীশীসপী ১ | পাশপাশি তা শিশাসশী শোক শীট শী শী ১ পীশিশ _ শশী লগ পস্পিনািপীপ্পী শিপ সপ পাস 

আত্মনো দেহোপাধিকমেব উচ্চনীচত্বাদি ন স্বাশাবিকমিত্যপ্যগ্নি দৃষ্টান্তেন ন্তাবিভ 

মিতভ স্বমায়য়া স্যষ্টং সদসল্লক্ষণ' দেবতীর্যযগাদি রূপং বা! ॥ ৪০ ॥ 

আম্মনে। জন্মাদি ষাড়কাবাভাবঃ চন্দ দষটান্তেন সম্তাবিন ঈন্ত্যাহ বিসর্গাদা। উতি। 

বিমর্গে। জন্ম শ্মশানং নাশ: অত্রেয়ং জো1তিঃ শাস্ত্র গ্রক্রিরা আপা মগডল' চন্দ্রঃ তেজোময় 

মগ্ডলমাদিতাঃ | তয়োরেক নক্ষব্রাবস্থানে চক্ত্রে। ন দৃশ্ঠতে চক্ষুষ। অদ্িত্য মণ্ডলেন 

সমদেশ হ্থিতেন ব্যবধানাঁৎ সা অসাবাঁসা। অথ বৃষ্টি 'ঘটিকাভিশ্চন্ত্রো নক্ষত্রাস্তররং গচ্ছতি 

আদিত্যন্ত ত্রয়োদশভি: -অহোরাব্রৈঃ। অন্তঃ গ্রতিপদমারভ্ভা বিষম স্থিস্য আদিতা 

মগ্ুলসা পঞ্চদশঃ পঞ্চদশে ভাগ আপা মগ্ডলে প্রতিবিষ্বিতো দৃশ্ততে মা কলেতাচ্চানে। 

এবং পঞ্চদশেইহি ত্রয়োদশভি নর্ষত্রৈ রন্তরমিতি রাশিচক্রুমা সপ্তবি'শতি নক্ষত্রাত্মকসা 

মধ্য সম্মুখৌ যদ চন্দাদিতো তিষ্ঠতঃ । তা সংপূর্ণ গ্রতিবিশ্বং ভচ্চায়! লাঞ্চিতং দৃশ্তাতে 

স। পূর্ণিমা । তস্যামাবাসা! গ্রতিবিদ্বেন সহ ষোড়শ কলশ্ন্ত্র উপচর্যাতে। ততঃ পুনঃ 

প্রতিপদমারভ্য মগুলয়ে! বি'ষসাভাবাৎ কলা হানং। তত্র যথা! কলানামেবোৎপত্ত্যাদয়ে। 

নাপা মগ্ুলসা তগাত্মনোহগ্ীতাহ কলানামিবেত্তি ॥ ৪১ 1 

সিংহাবলোকনেনাগ্নি দৃষ্টান্ধেনৈব দেহানা* ক্ষণ ভঙ্গুরতয়া বৈরাগ্য* শিক্ষিতমাহ 

অগ্নির নিকট শিক্ষান্তর এই যে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি দাহ পদার্থের 
মধ্যে তত্তৎ স্বরূপে প্রবেশ করে, তদ্রপ গ্রভু পরমেশ্বর স্বীয় মায়! দ্বারা 

এই উচ্চনীচ লক্ষণ জগৎ স্যপ্তি করিয়' তন্মধ্যে প্রবি্ হইয়াছেন ' ৪০ 
আপনার জন্মাদি ছয় বিকার অভাব নিমিত্ত চন্দ্র দৃষ্টান্তে সম্ভাবিত 

হয়, একারণ চক্রের নিকট শিক্ষা যথা । যেমন কালেতে চান্দ্রের কলা 

সকলের: হাঁস বৃদ্ধি হয়, স্বরূপত তাহ! চন্দ্রের নহে, তব্রপ জন্ম'অবধি 
মরণ পর্য্যস্ত ভাঁধ বিকার. সকল দেছেরই জাঁনিবে, আত্মার নহে" ৪১ ॥ 

: পুনরায় - অগ্নি দৃষ্টাস্তে কহিতেছেন; যেমন স্বরূপত অগ্নির .উৎপতি 
টি যু 

সা স্ 
ম্ ৮ শপ 



ঠা 21000000000 উই 
১৪০ ভ্রীমাগবতমৃ । [১১স্ক ৭অ 

নিভ্যাবপি 7 ন্ দৃশ্ঠোতে ত আত্মনো শরণ বখাক্ছিষাং। ॥ ৪২ । 
গুপৈগুপানুপাদন্তে যখাকালৎ বিমুঞ্চতি | 
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভিগ! ইব গোঁপতিঃ ॥ ৪৩। 

বি স্বেন ভেদেন ন্যক্তিস্থ ইব তদগতঃ । 
স্পা শা পপ শি শ পা পিপিপি পপি শপ সা শট সা শা শি শপ পপি আভা পপ সপ | সত 

কালেনেতি। ওঘবদ্ধেগে। যন্ত স্চেনাশ্রনঃ মন্বদ্ধিন1ং ভূতানা* দেহানামিত্যর্থত। অর্চিবাং 

জালানাং ॥ ৪২ ॥ 

আদিত]াচ্ছিক্ষিতমাহ প্ণৈরিনি ছয়েন।  গুণৈরিক্িয় গুণান্ বিষয়ান্ উপাদত্তে 

যগাকালং আর্থনাগন্ধে সতি বিমুঞ্চতি নচ হেযু যুক্গাতে লব্মিতি অভিনিবেশং ন 

করোতি। গেভীরশ্মিভিঃ গ। জলানি গোপতিঃ হুর্যো। যথা ॥ ৪৩ ॥ 

স্বতে। ভেদ শৃন্তন্তাঁপ স্মাক্মনো ভেদ প্রহীতি রুপাধি বশাদিত্যাদিত্য দৃষ্টান্থেনৈব 

সম্ভাবিতমিত]াহ বুধ্যত ইতি । স্বে স্ববপেহবস্থিত আস্মা ভেদেন ন বুধ্যতে । ব্যনক্তীতি 

ব্যক্তিরুপাধিঃ ব্যক্তিস্ উপাদো গতিবিদ্বিতঃ »দগত তব উপাধি প্রবৃষ্ট ইব ভেদেন স্থূল 
পাপ শশী 

শত স্পেস লী 

১, সপ স্পী্ শত ০০ পেশি সপ শশী শস্ক শা সা শামস স্পপস্। শাপপস শি আপ শপিস্পাপসপিপাসপিস্পী | আগ স্পা | পি ৮৮ পাশা শি 

ব্লেমসন্দস্: 1 

শথা কালমিতাভয়রাপাননয়ঃ | ক্ষুপাদাবসরনুরূপেণেতার্থ:। শিমুঞ্চতি তাজতি | ৪৩ ॥ 

বৃধ্যত ইতি আয! জীবং পবমাত্ম। ব! শক শক্কিনত্বাদি রূপেণ স্বেন ভেদেনাবস্থিতে। 
বুধ্যত এন ুক্কমন্িন্ডিঃ ৷ স্কুল মতিভিন্ত ব্যক্তিস্থ উপাধিস্থোইমৌ তদগত ভ্তদাশক্ত ইব 

 লক্ষাতে। রি বিচিত্রান্তঃ পুরাদি শোভাবন্থ গল যা রূপেণ স্বেন ভেদেনেত্যাদ 
স্পা শনি পাপ ৮ পপ ৭ প্পশীকশ। শি পা পাশ ৮ পীসপশপী 

বিনাশ নাই, উৎপত্তি বিনাশ বে কেবল ল শিখার মাত্র, তদ্রপ বলবৎ বেগ- 

বান্ কাল দ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ কেবল ভূতেরই জানিবে আত্মার 
নহে 18২ ॥ 

 সৃর্ধ্ের নিকট শিক্ষা যখ| | যেষন সূর্ধ্য রশ্মি দ্বারা জল আকর্ষণ 
করত পুনর্ববার যথাকাঁলে তাহ! প্রদান করেন, তদ্রপ যোগী ব্যক্তি 

ইন্দ্রিয় বার বিষয় গ্রহণ করত ষথাঁকালে তাহা অর্থিগণকে গুদান 
করিবেন অথচ স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হইবেন ন। ॥ ৪৩ ॥ 

যেমন একমাত্র সূর্য্য জল পাত্র রূপ উপাধি তেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 

প্রতীত হয়েন, তদ্রপ স্ব স্বরূপাবস্থিত আত্ম! স্বূপত অভিন্ন হইলেও 
টে | ৫ 

সমস পরিজ সি 



চা 
১১স্ক ৭] শ্রীমন্ভাগবতম্ । ১৪১ 

পি পটে পপ পা 

লক্ষ্যতে স্থুলমতিভিরাত্মাচাবস্থিতোহর্কবৎ ॥ 8৪ ॥ 

নাতিন্নেহঃ প্রদঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্কাপি কেনচিৎ। 

কুর্ববন্ বিন্দেত সন্ভাপৎ কপোত ইব দীনধীঃ ॥ ৪৫॥ 
কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ে। বনস্পতো। । 

কপোত্যা ভার্য্যায়। সাদ্ধমুবাম কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৪৬। 
কপোতো স্নেহগুণিতহ্ৃদয়ো গৃহ্ধর্টমিণৌ । 
পিং দৃষ্যা সগ্গেন বুদধিং বৃদ্ধা ববস্ধতৃঃ ॥ ৪৭ 

শশা ৯ স্স্পীপীশীতিসপ  পপস্পস পপ পা | শশা পিপি শি পাশিশীশীশীশী 7 ৮ শসপি পাশ স্পা ০০পীশিশাীটা শিপ স্প্পলত আপা পাপা শাসিসপস্স ৭ পি 2 পথ সপ 

মন্থিভিল ক্ষ্যতে রিনিতার ॥ ৪31 

কপোতাচ্ছিক্ষিতমাহ নাতি স্সেহ ইতি । ম্নেহঃ প্রীতিঃ। প্রসন্ন উপলালনাদ্যা- 

সক্তিঃ ৪৫ ॥ 

দৃষ্টান্ত প্রপঞ্চয়তি কপোনঃ কশ্চনেতি ॥ ৪৬ ॥* 

তয়োমিণিং স্নেহ প্রসঙগৌ দর্শ়তি কপোতভাখিত। ভ্রয়েণ। ক্সেছেন গুপিতং নিবদ্ধং 
হদয়ং ময়ে| স্তৌ 8৭ ॥ 

, ভ্রনসন্দভঃ | 

পৃর্র্ববৎ ॥ 8৪1 
স্পা পপ 

স্থল বুদ্ধি লোকে উপহিত আত্মাকে তদগত রূপে ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি 

করে ॥8৪। 

কপোতের নিকট শিক্ষা বথা_- কোন স্থানে কাহারও লহিত 

অতিশয় প্রাতি অথবা লাঁলনাদি নিবন্ধন আসক্তি করিবে না, যদি কেহ 
করেন তবে তিনি দীনধী কপোতের নায় সম্তাঁপ ভোগ করিবেন ॥ ৪৫ 

কোন এক কপোত অরণা মধ্যে বৃক্ষোপরি নীড় নিশ্মাণ করিয়া 
স্বীয় ভাষ্য! কপোতীর সহিত, কতিপয় বসর তথায় বাস করিয়া- 
ছিল ॥ ৪৬॥ 

স্নেহ বদ্ধ হৃদয় গৃহ ধর্ম্ি সেই কপোত দ্বয় পরস্পর অত্যন্ত প্রীতি 
বশতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গেতে অঙ্গেতে, বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে সর্ববদ! 
বন্ধন থাকিত 1 ৪৭1 

নল |. & 

শা সাপ া -পপ 



টিসি ০০ 

৮৫ সপ সো শিপ সপ উপ সপ পপ সস ৩ পপ, পা পক, _ পেস স্পপপাপাপাপীপীশীশি পপ ৮০ পপ পি শসস্পিসি পাপ পাশ পট শী পাপে আপ শী শিস শিপ তা পপি শশী শী স্পিলাসপাপীসস পা 

১৪২ স্বিিটি [১১স্কণ্জ 

শধ্যাসন।টন স্থান নার্ভ ক্রীড়াশনাদিকং | 

মিথুনীভূয় বিশ্রন্ধী চেরতু বনরাজিষু ॥ ৪৮ ॥ 
যং যং বাঞ্চতি সা রাজং স্তর্ণয়ন্ত্যনুকম্পিতা ৷ 

তং তৎ সমানয়ং কামং কৃচ্ছেণাপ্যজিতেন্রিয়ঃ | 
কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহুতী কাল আগতে | 
অগ্নি সুযুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধো সতী ॥ ৪৯। 
তেষু কালে ব্যাজায়ন্তে রচিতাবয়ব] হরেঃ। 

শক্তিভিদুর্ব্িভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গ তনুরূহাঃ | 
প্রজা পুপুষতুঃ প্রীতে দম্পতী পুক্রবসলৌ 

পিসী সী শী পা শসা 

বিশ্রন্ধৌ নিঃ শঙ্কৌ ॥ ৪৮॥ 

স1 কপোতী তর্পয়ন্তী সহাস বীক্ষিতালাপার্দিভিঃ প্রীণয়ন্তী অতএব তেনানুকম্পিত। 

মতী যংযংবাঞ্চতি তং তং কামং সমানয়ৎ সম্পাদয়।মাস রাজনিতি ত্বং যথেতি সৃচিতং 18৯ 

তেবু 'অলপুরিতেষণডযু হরে: স্বভাব কর্মাদি ইর্িতিঃ রচিতাবয়বাঃ পক্ষিণঃ কোমল! 
সস পাপী এ শা ৮ শী শিপ এ শি শশী সপ পিপি জী পপ পাপ পপ পাপ শপ পাপ সপ ৮ পাশ পাস শসা পাস পপ সপ 

তাহার৷ নিঃশক্ক হইয়া মিথুনী ভাবে অশন, শয়ন) গমন, উপবেশন, 

কথোপকথন ও ক্রীড়াদি বিষয়ে এক শরারের ন্যায় বনরাজিতে 

বিচরণ করিত ॥ ৪৮ ॥ 

হে রাজন! সেই কপোতী পতি কর্তৃক অনুকম্পিতা ও তৃপ্ত চিত 

হইয়া/যখন যাঁহ। বাঞ্ধা করিত, .অজিতেক্দ্রিয় কপোত কষ্ট স্বীকার 
করিয়াও তখশরি.তাহ! আনয়ন. করিয়। দ্বিত অনন্তর কপোতী যথাকালে 
-গ্রাথম গর্ভ ধারণ করিল এবং স্বীয় পতির সমক্ষে নীড় মধ্যে'অণ্ড সকল 
প্রসব করিল ॥ ৪৯ ॥ 

দর্ব্বি ভাব্য ঈশ্বর শক্তি প্রভাবে যথাঁকালে সেই সকল অণ্ড হইতে 
সর্ববাবয়ব সম্পন্ন কোমলাঙ্গ পক্ষ বিশিষ্ট শাবক সকল উৎপন্ন হইল 
তখন পুত্র বসল -কপোত দম্পতী প্রীত মনে তাঁহাদিগের পোষণ 
করিতে লাগিল এবং তাহীদিগের কুজন শ্রবণ করত কল ভাঁষিত জ্ঞানে 



হী রর 
১১স্ক ৭অ] শ্মন্তাগবতম্ । ১৪৩ 

তাসাৎ পতত্রৈঃ হুম্পশৈ? কৃজিতৈঘুখচেষ্টিতৈঃ। 
প্রত্যযদগমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ 7 ৫১ ॥ 
ন্রেহানুবদ্ধ হৃদয়ান্যোন্যং বিষ্ুমায়য়]। 
বিমোছিতে। দীনধীয়ে। শিশুন্ পুপুষতৃঃ গ্রজাঃ | 
একদ। জগ্মতুস্তাসামশনার্ঘং কুটুন্বিনৌ। 
'পিতরো। কাননে তশ্সিক্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরং ॥ ৫২ ॥ 
দৃষ্টা তান্ লুন্ধকঃ কশ্চিদ্যদৃচ্ছাতে। বনেচরঃ 

জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥ ৫৩ | 
কপোতশ্চ কপোতীচ প্রজাপোষে সমুতস্থকৌ | 

স্যঙ্গানি তনুরহাশ্চ যেষাং তে ॥ ৫০ | 

'পতন্রৈঃ পক্ষৈঃ অদীনানাং ছষ্টানাং ॥ ৫১ ॥ 

শিশুন্ বালান্ প্রজাঃ পুজ্রান্ ॥ ৫২ ॥ 

স্বালয়ান্তিকে চরভঃ ক্রীড়তঃ তান্ কপোত পুক্রান আতত্য প্রাসার্ধ্য ॥ ৫৩॥ 
উত্ন্ুকত্বাদেব তৎ পোবণার্থং গতৌ মন্তৌ পোষণং ভক্ষাং ॥ ৫৪ ॥ 

অ।পনাদিগকে ক্কৃতার্থ মানিন্তে লাগিল 1 ৫০ ॥ 

শাবকদিগের পক্ষ স্পর্শ, কুজিত, মুখ চেষ্টিত ও কাঁয়িক ব্যাপার 
অনুভব করিয়া কপোত দম্পতী হৃষ্ট হইতে লাগিল 7 ৫১ ॥ 

_ বিষ্ণ মায়ায় বিমোহিত দীন বুদ্ধি ও শ্লেছানুবদ্ধ হৃদয় কপোত 
দ্বম্পতী পরস্পর পুন কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল । 
একদ!] শাবকদিগের আহারান্বেষণার্থ কপোত কপোতী কাননে গমন 
কপিল এঘং তথায় বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৫২ | 

এদিকে এক ব্যাঁধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিরচণ করিতে করিতে নীড় 
সমীপে চরমাণ কপোত শাবকদ্দিগকে অবলোকন করিয়া'্জ।ল বিস্তার 
শূর্ব্বক তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিল ॥ ৫৩ ॥. 

পরে প্রজা পোষণ সমুতস্থক কপোত কপোতী ভঙক্ষ্যদ্রব্য মুখে 

গ্রহণ করত স্থীয় নীড় সমীপে উপস্থিত'হইয়া দেখিন সন্তান গুলি 
'পী চা 
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গতো। পোষ্ণমাঁদায় স্বনীভূমুপজগ্নতুঃ | 
কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষঃ বালকান্ জালমন্ব তান্। 
তানভ্যধাবৎ ক্রোশস্তী ক্রোশতো ভূশ দুঃখিত ॥ ৫৪ ॥ 

সাঁসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্াজমায়য়! | 
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচ। বদ্ধান্ পশ্যান্ত্যপস্থমতিঃ ॥ ৫৫ ॥ 

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোহভ্যধিকান্ প্রিয়ান্। 

ভাধ্যাঞ্চাত্ব গমাং দীনাং বিললাপাতিত্বঃখিতঃ ॥ ৫৬ ॥ 

অহে। যে পশ্যতাপায়মল্ন পুণ্যস্য হুর্্মতেঃ। 

অতৃপ্তন্যাকৃতাস্ত গৃহ স্ত্রেবর্গিকো হতঃ | 
অনুরূপানুকুলাচ ষন্ত মে পতিদেবতা! | 

সম ৯০ ৬এ, -প, 

শিচ1 জালেন ॥ ৫৫ ॥ 

আত্মানুরূপাং ভার্যযাঞ্চ বিললাপ শুশোচ ॥ ৫৬॥ 

বিলাপমাহ ব্রয়েশ অহে। ইতি। অতৃপ্ত ৪ হখেংকুতার্থ মে অদৃষ্টস্থথ মসং 
বর ৮০৯ রা পপ ০ পপ ০ | ই কথা পপ পপ শক 2725০ 

জীলবদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছে, : তাহাতে কপোতী স্নেহ বশীভূত 
হৃদয়ে দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাঁদিগের নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইল ॥ ৫৪৪ 

এবং ইশ্বর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত প্নেছে ও দীন হৃদয়ে বদ্ধ 
শাবকগণকে দেখিয়! স্মৃতি ভংশ পূর্বক আপনিও সেই জালে গিয়া 
বদ্ধ হইল ॥ ৫৫॥ 

তখন কপোত আত্ম শরীর হইতেও অধিক প্রিয়তর সন্তানগণকে 
ও আত্ম সদৃশ ভার্যচাকে জালে বদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখে কাতর হইয়া 
বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ 

আমি অতি অকৃত পুণ্য ও হূর্বদ্ধি, আমার দুর্গতি দেখ, গৃহাশ্রমে 
তৃপ্ত ও কুতার্থ না হইতেই ত্রিবর্গ সাধন গ্রহাশ্রম বিন হইল। 
পতিদেবত। অন্ুরূপা ও অনুকূল গৃহিনী আমাকে শূন্য গৃহে পরিত্যাগ | 
12 সা? 
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শৃন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য পুজৈঃ স্বর্ধাতি সাধুভিঃ। 
সোহহং শুন্যগৃহে দীনো ম্বতদারে। সৃতপ্রজঃ | 
জিজীবিষে কিমর্থং ব৷ বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥ ৫৭ । 
তাং স্তখৈবাবত্তাপ্থিগৃভি স্বৃত্যগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ | 
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যান্নপ্যবুধোহপতত | 
তং লব্ধা নুবূকঃ ক্রুরঃ কপোতং গৃহমেধিনং । 

কপোতকান্ কপোতী্চ সিদ্ধার্থ: প্রযযৌ খৃহং ॥ ৫৮ 
এবং কুটন্থ্যশান্তাতন! ছ্বন্বারামঃ পতত্রিবগু। 

পুষ্চন্ কুটুন্বং ক্্পণঃ সানুবন্ধোহবসীদতি ॥ ৫৯॥ 
যঃ প্রাপ্য মানুষুং লোক মুক্তিদবারমপাবুতং | 

ূ পাদয়তঃ ॥ ৫৭॥ 
তান্ আবৃন্যান্ পশ্ব্নপি শিক্ষু জালেষু ॥ ৫৮৪ 

দাষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমিতি 1 ৫৯ ॥ 
এবং গৃহাসক্কিত্তির্চামপি অনর্থ হেতুঃ । মনুষান্ত ত্বতি নিন্দিতেত্যাহ ষঃ 

করিয়। সাধু পুক্রদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে । আমি এই শুন্য 
গৃহে ভা্যাপুত্র বিহীন হইয়া দীন ভাবে কি রূপে কি নিমিত্ত বাস করিব 
এবং দুঃখে নিমগ্ন হইয়! কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব ॥ ৫৭॥ 

কপোত এই রূপে বহু বহু বিলাপের পর পুভ্রগণকে ও ভার্ধ্যাকে 
জালাৰৃত স্ৃত্যুপগ্রস্ত ও নিশ্চেউট দেখিয়া মোহে জ্ঞান শুচ্য হইয়! 
আপনিও গিয়৷ সেই জালে পতিত হইল । পরে ক্রুর ব্যাধ সেই 
গৃহমেধি কপোত কপোতী ও তাহাঁদিগের পস্তানগণকে লাভ করিয়া 
জালে আচ্ছন্ন করত অভী£ লাভ পূর্বক গৃহে গমন করিল ॥ ৫৮॥ 

যে ব্যক্তি এই রূপ কুটুম্বী অশান্ত হৃদয় ও গৃহমেধী হইয়া! অত্যন্ত 
আসক্তি বশত কৃটুন্ব পোষণ করে, সেও পুর্বোক্ত কপোতের ন্যায় 
সন্তাপ ভোগ করিবে ॥ ৫৯1 
| মুভি সাধনের উদ্ঘািত দ্বার স্বরূপ মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে | 
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গৃহেষু খগব€ সক্তস্তমারূঢচ্যতং বিছুঃ ॥ ৬০ ॥ 

ইতি শ্্রীভাগবতে মহাপুরাণে পাঁরমহংস্যাৎ সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং 
একা দৃশক্কন্ধে ভগবছুদ্ধব সন্/দে সগতমোহ্ধ্যায়ঃ | & ॥৭॥ %॥ 

ভ্রীব্রাঙ্ষণ উবাচ ॥ 
হখটৈক্দিয়কং রাজন দ্বর্গে নরক এব বা। 
দেহিনাং যদযথ! ছুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ব,ধঃ ॥ ৯॥ 

প্রাপ্যেতি ॥ ৬০ ॥ 

॥ক**|॥ ইত্যেকাদশে অপ্তমঃ ॥%॥ 
অষ্টমেইজগরাদিভ্যো নবভ্যঃ শিক্ষিতং হরিঃ । অবধূত গির] গ্রাহ বিবেকায়োদ্ববং 

প্রতি ॥* ॥ রী 

প্র।রবধ কর্ম ভোগন্তাবস্ম্তাবিত্বাৎ তদর্থোদ্যমৈনযুবায়ে। বৃণ। কর্তব্য উত্তি অজগর! 

চ্ছিক্ষিতমিত্যাহ সুখমিত্যা। দিনা । এন্জিয়কং স্ুখং তৎ ম্বর্গে নয়কেচ ভবতোোৰ যথা 

হুঃখং তক্মাদুধন্তন্নেচ্ছেত ॥ ২॥ |] 
পা 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

£ * ॥ ইত্যেকাদশ ক্রম সন্দর্ভে সপ্তমঃ | * | 
সত 

ব্যক্তি এই কপোতের ন্যায় গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয় তাহাকে 
শাস্ত্রে আরূঢুচ্যুত করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৬*॥ 

(% ॥ ইতি একাদশে সপ্তম অধ্যায় ॥ % ॥ 

অক্টমাধ্যায়ে অজগরাদি নয় জন গুরুর নিকট অবধূত যাহা 
শিক্ষা করেন, 'অবধূত বাক্য দ্বারা শ্ীরুষ্ণ উদ্ধবের নিকট তাহা ব্যক্ত 
করেন ॥ ০ | | | 

পরার ভোগ অবশ্যই হইবে, তদর্থ উদ্যম করিয়া বৃথা আ়ুঃ ব্যয় 
করিবে না, অতএব অজগর নিকট শিক্ষা যথা__ ত্রাঙ্মণ কহিলেন হে 
রাজন! দ্বর্গে ও নরকে উতয়ন্তর প্রাণিদিগের ইক্জিয় জনিত সখ দুঃখ 
সমান, একারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সুখও ইচ্ছ। করিবেন না ॥ ১॥ 

পপি 

১৫ 
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গ্রাসং তু মিষ্উং বিরসং মহাস্তং স্তোকমেব বা। 
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রস্দোজগরোহক্রিয়ত ॥ ২ ॥ 
শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোহমুপক্রমঃ | 

যদি নোপনয়েদৃগ্রাসো মহাহিরিধ দিওড়ুক্॥ ৩ ॥ 
ওজঃ সহো৷ বলযুতং বিভ্রদ্দেহমকল্্নীকং । 
শয়ানে! বীতনিদ্রেশ্চ নেহেতৈক্ড্রিয়বানপি ॥ ৪ ॥ 

এ জর ক 

শরীর নির্ব্বাহ মাত্রস্ত যা লব্ধেন কর্তবামিত্যাহ গ্রানস্তিতি। আজগরে। অজগর 

বৃত্তিঃ। অক্রিয় উদামীনঃ ॥ ২৪ 

যদা নাপতি তদ। কিং কর্তবাং তত্রাহ ্ারিগি অন্থপক্রমে! নিরুদাম দিষ্টভূক্ 
দৈবমেৰ প্রাপকমিতি দৈর্য্যবান্ ॥ ৩ ॥ 

নম্থু সমর্থোপি শয়ীতয়ৈব কিং ওমিত্যাহ ওজ ইতি ওজ ইন্ত্রিয়বলং সে! মনে! 

বলং বলং শরীরমেব তদঘূক্তমপি দেহমকর্্মবকমেব বিভচ্ছয়ান এব ভবেং। বীতনিদ্রঃ 

স্বার্থে দত্তদৃষ্টিশ্চ ভবেৎ ন পুনরীহেত ইন্জরিয়বানপীতি দর্শন।দি ব্যাপার্মপি নিবারয়নতি 181 
শশী সাপ 

বাপ 

যথা লব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীর মাত্র নির্বাহ করিবেক, হে রাজন! 

খাদ্য দ্রব্য মিষ্ট হউক বা বিরস হউক, অধিক হউক ব৷ অক্পলই হউক, 
যৃচ্ছাক্তমে উপস্থিত হইলেই উদাসীন হইয়া অজগরের শ্যাঁয় তাহা 
গ্রাস করিবেক ॥ ২॥ 

আর যদি গ্রাস উপস্থিত না হয় তবে কি করিবেক তাহার উপায় 
বলি শ্রবণ কর। নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট হইয়াও বহু দিবস শয়ন করিয়! 
থাকিবেক, তথাপি যদি যদৃচ্ছাত্রমে আহারীয় ড্রব্য আসিয়! উপস্থিত 
না হয় তবে অজগরের ন্যায় দৈবগতি বিবেচনায় ধৈর্যাবান্ হইবেক ॥৩| 

যদি এরপ মনে কর সমর্থ হইয়া! কেন শয়ন করিয়া রহিবেক তাঁহার 
সমাধন এই, ইক্জরিয় বল, মনোবল ও শরীর বল প্রাপ্তি পূর্বক অকর্ণ্ 
কারী শরীর লইয়! নিদ্রা শুন্ত ও স্বার্থ ভাবনা পূর্বক অজগরের ন্যায় 
শয়ন করিয়া! থাকিবেক এবং ইঞ্জিয়বান্ হইয়াও কোন চেষ্টা করিবেক 
না॥৪॥ 

%* এ 



১৪৮ স্বীমন্তাগবতমূ্। [১১ক্ক৮অ: 

মুনিঃ প্রসন্ন গম্ভীরো ছুর্বিগাহো! ভুরত্যয়ঃ | 
অনন্তপারোহক্ষেভ্য ভতিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫ | 
সমৃদ্ধকামো হীলো বা নারায়ণপরো মুনি | 
নোতসর্পেন্'ন শুযোত সরিক্তিরিব সাগরঃ ॥ ৬। 
দৃষ্ট| স্তিয়ং দেবমায়ং, তগ্ভাবৈরজিতেক্রিয়ঃ। 

ই পেস্থজ 

সমুদ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ মুনির্িতি বহিঃ প্রসন্নশ্চাসাবস্তরগন্ভীরশ্চেতি। ছুর্কিগাহ্শ্চ এবং 

ভূত ইতি পরিকলয়িতৃমশকাঃ অলক্ষাভি প্রায়ত্বাৎ. ছুরতায়োহনতিক্রমণীয়ঃ তেজস্বিপ্বাৎ। 
অনস্তপারঃ কালভে! দেশতশ্চাপরিচ্ছেদাযঃ শ্বরূপাৰিভাবাদক্ষোভাঃ অবিকার্ষে! রাগাদ্য 

ভাবাৎ। ভ্িমিতোদে। নিশ্চলোদকোহর্ণবে। যথা ত্ধদেটৈ গ4৭ৈ ভরবেদিত্যর্থঃ | ৫ 1 

কিঞ্চ বর্ষা সরিষ্ঠিং সমুদ্ধোহপি সাগরে! যথ! নোৎসর্পেৎ। গ্রীষ্মে তগ্বিহীনোপি 

নগুধষ্যেৎ। তথ! সমৃদ্ধকামঃ তগ্িহীনে! ব1 নহ্যোৎ নচ শোচেদিতার্থঃ | তত্র হেতুঃ 
নারায়ণপরঃ নতু বিষয় পর ইতি ॥ ৬॥ 

রূপগন্ধ শবল্পর্শ রঃ গঞ্চতি বিষয় মে তিতা পতল মধুকর গজ হরিণ মীন! 
৯৫০ - যি এপার পর 

॥১ ॥ ২7 ৩॥। ৪1। প্রসন্ন গ্ভীরঃ । অর্ণব পক্ষে জল গ্রাসত্তাবপি গ্যাং ৃষ্ট্যাপ্যতল 
স্পর্শ: | মুনি পক্ষে সর্বত্র চিত্ত গ্রসন্তাবপি নিজ রহন্তোপাসাপ্রকাশকঃ। অতএবেো 
ভয়োরপি হূর্ধিগাহাঃ অনির্েয়ান্ত স্তত্বঃ। এবং ক্রমেণ তত্তৎপক্ষে । হুরত্যয়; আক্রাস্ব- 

মশকাঃ জলাদিময়ত্বাৎ। অভিতবিডমশকাঃ তেজস্থিত্বাং। অনন্তপার উভয়ন্রাপি পরিচ্ছেদ 
স্বরূপাবির্ভাবাৎ। অক্ষোভ।ঃ নিশ্চল মহাঁজলত্বাৎ সাধারণৈশ্চালরিতুমশকাঃ। তথা 

৷ রাগাদা ভাৰান্বিধয় লাভালাভাদ্দিভিরিতি ॥ ৫।1 ৬ ৭1৮11 ৯॥। 
পপর এ পা সা জাপা 

মহারাজ! সমুদ্রের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি বলি শ্রবণ কর! 
| মুনি ব্যক্তি বাহিরে গ্রসন্ন ভাব ও অন্তরে গম্ভীর ভাব, অলক্ষ্যাতিপ্রায় 

প্রযুক্ত ছুর্বিগাহ্য, 'অনতিক্রমণীয়, 'অপরিচ্ছেদ্য, ও অক্ষৌভ্য রূপে 
নিশ্চলোদক সমুঙ্ছের ন্যায় সকল ভাব ধারণ করিবেন ॥ ৫ ॥ 

নারায়ণপর1য়ণ মুনি, যেমন সযুদ্র বর্ধাকালে নদী সকলের ; 
যোগে প্রবৃদ্ধ ৰা গ্রীষ্মকালে তদভাবে গুক হয় না, তক্্রপ সমৃদ্ধ কাম 

| বা হীন কাম হইলেও পদ বা হীন হয়েন নাঁ। ৬॥ 
| অনন্তর হে রাজন্! রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও রস এই পঞ্চ নন 
তি ৮: 



ৰ্ 
১১ম্ক ৮ত ] আ্ীমস্ভাগবতম্। ১৪৯ 

প্রলোভিত: পতত্যন্ধে তমস্তগ্রো পতন্ববৎ | ৭॥ 
যোষিদ্ধিরণ্যাভরণান্ঘরাদি জবোষু মায়া 
রচিতেষু মুর্খ | প্রলোতিতা স্বা হাপ 

ভোগ বুদ্ধ পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্ট দৃষ্টিং ॥ ৮ 
স্তোকং স্তোকং গ্রসেদগানং দেহে! বর্তেত যাবতা । 
গৃহানহিংসন্নাতিষ্টেছতিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯॥ 

হতাঁঃ। অত স্তেঘনাসক্কৌ পঞ্চিতে গুরবঃ। তছুক্তং। পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরম্ন ভূঙ্গ মীন! 
হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । শুকঃং গ্রামাদী সকণং মহ্ন্ততে যঃ. মেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ । 

তত্র রূপ বিলাস মোহিতো নশ্ততি গতঙ্গাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ্ দৃষ্টেতি। তন্ড! তাবৈঃ প্রলো- 

ভিতঃ 0 ৭॥ পু 

স্ত্রিযমুপলঙ্গণীকৃত্যৈতৎ গ্রাপঞ্চয়তি যোষিদিতি ॥ ৮॥ 

মধুকরাচ্ছিক্ষিতমাহ ভ্তোকমিতি গৃহান্ গহস্থান্ অহিংমন্ অপীড়য়ন্। অয়ং তাব:| 

বথ! মধুকরে!] বিশিষ্ট গন্ধ লোভেন একন্রিরেৰ পঞ্মে বসন্ অন্তসময়ে নুকুলিতে তন্িন্ 
নিবধাতে এবং মুনিরপি গুণ লোছেনৈকমেব গৃহমাস্ত্িহঃ তম্মোহে ন বধ্যতে ইতি ॥ ৯॥ 

মোহিত পতঙ্গ, মধুকর, গজ, হরিণ ও মীন এই পঞ্চ গুরুর নিকট যাহা 
শিক্ষা করিয়াছি ক্রমে বলি শ্রবণ কর। রূপ বিষয়ে বিমোহিত হইলে 
বিনষ্ট হইতে হইবেক, অতএৰ পতঙ্গের নিকট শিক্ষা! এই যে, অজিতে- 
কিয় ব্যক্তি দেবমায়া রূপন্ত্রী যু দর্শন করিয়া এবং তভ্ভাবে মুগ্ধ 
হইয়! পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয় ॥ ৭7 

মুর্খ ব্যক্তিরা! মায়া রচিত স্ত্রী, স্বর্ণাভরণ, বস্ত্রাদি দ্রব্য বিষয়ে উপ 
ভোগ বৃদ্ধিতে প্রলোতিত হইয়া বুদ্ধি ভ্রংশ বশত পতক্গের ন্যায় বিন 
হয় ॥ ৮॥ 

মধুকরের নিকট শিক্ষা! এই যে, যাবৎ কাল দেহ বর্তমান থাকিবে 
তাবৎ কার্য্ের নিমিত্ত মুনি ব্যক্তি অল্প অল্প গ্রাস গ্রহণ করিবেন, কোন | 
গ্রহন্থের হিংসা! ন! করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কার্য্য নান 
করিবেন ॥ ৯ 
শী রর 9176 



১৫০ ্ীমস্ভাগবতমূ। [ ১১স্ক ৮অ 

অণুভ্যশ্চ মহস্ত্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলে। নরঃ। 
সর্বতঃ সারমাদক্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ফট পদঃ ॥ ১০ ॥ 
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতং | 

পাঁণিপাত্রোদরামত্তো অক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ ১১ 
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ভীত ভিক্ষুকঃ 1 
মক্ষিকা ইব সংগৃহুম্ সহ তেন বিনশ্বতি ॥ ১২1 

কিঞ্চাইগুভ্যশ্চেতি ॥ ১০ ॥ 

দ্বিবিধে। মধুরুৎ । মধুকত্ততি পুষ্পাদ্যাচ্ছিদ্য গৃহাতীতি মধুকত্তমরঃ। মধুকরোি 

আহারদ্বেন দ্বরূপেণ চেতি মধুমক্ষিকচ তত্র গ্রথমাচ্ছিক্ষিতমুক্তং দ্বিতীয়াচ্ছিক্ষিতমাহ 

সাযত্তনমিতি। সার়মিদং ভোক্ষ্যে শব ইদং তোক্ষ্য ইতি ভিক্ষিত মন্বাদি ন সংগৃহীত ।* 

কিন্ত পাণিপাত্র স্কলার গ্রাহী যঙ্থ| উদ্রমেবামন্ত্র পান্রং যস্ত সং এক তিক্ষায়া মুদর 
পাত্র গ্রাহী তবেৎ। সংগ্রহীতু মঞ্ষিকেব ন তবতি ন জীবতীত্যার্থঃ ॥ ১১ ॥ 

এতদ্বিবুগোতি লারন্কনমিতি 1 ১২॥ 

ক্তমসনার্ঠ। 

অথুভাশ্চেতি ব্রিবিধা মধুকৎ একো ভ্রমর জাতিঃ। অসংগ্রাহিত্ব সংগ্রাহিত্ব ভেদেন 

যেমন ভ্রমর নান! পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তন্তরপ কুশল 
ধ্যক্তি অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ] 

মধুকর দুই প্রকার এক ভ্রমর জাতি দ্বিতীয় মধুমক্ষিম], তন্মধ্যে 
ভ্রমরের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে মধু মক্ষিকার নিকট শিক্ষা এই 
ষে, মুনি ব্যক্তি ভিক্ষিত 'অন্নাদদি পরাস্থু ব| পর দিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় 

করিবেন না, হস্ত মাত্র অথবা! উদর মাত্র পাত্র করিয়া মক্দিকার দ ন্যায় 
সঞ্চয়ী হইবেন না ॥ ১১॥ 

ভিক্ষুক ব্যক্তি ভিক্ষিত অল্নাদি পরাহ্ণ ঘা পর দিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় 
করিবেন না, যদ্দি করেন তবে সক্ষিকার ন্যায় আহারীয় দ্রব্যের সহিত 

 পটিটিনরিরি রিনিতার তিন. 
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পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্নম্প্ শেদ্দারবীমপি | 

স্প্শন্ করীব বধ্যেত করিগ্য অঙ্গসঙ্গতঃ ॥ ১৩ 
নংধিগচ্ছেৎ স্তিয়ং গ্রাজ্ঞঃ কহি চিন্মত্যুমাত্মনঃ | 
বলাধিকৈঃ স হন্তেত গজৈরন্যৈর্ঘজো! যথ! ॥ ১৪ ॥ 
ন দ্বেয়ং নৌপভোগ্যঞ্চ লুৰৈ ধনদ্দ,খ সঞ্চিতং 

স্পর্শাসক্তি নাশ হেতু রিতি গজাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ পদাপীতি। গাদেনাপি দারবীং 
দাকমর়ীমপি । গঞঙ্জোহি করিণীং গ্রাদর্ত নিখাত পিহিততৃণাদি গর্ভে নিপাতা বধ্যতে ॥ ১৩। 

ফঞ্চনাধিগচ্ছেদ্দিতি নোপগচ্ছেৎ ॥ ১৪ ॥ 

ত্যাগ ভোগ বিহীনো! ধন সঞ্চরঃ পরগামী ভবতীতাত্র মধুহ1! গুরুরিত্যাহ ন দেয় 

মিতি। তাদন্তো বলবান্ ভূঙক্তে তদপ্যন্ঃ। তচ্চান্তঃ। মধুহা মগ্ষিকাভিঃ সঞ্চিতং মধু 

যথা তূঙক্তে তদ্বৎ। নন্ু গুপ্তং ধনং কথমন্তে। জ্ঞান্ততি বেতি তত্রাহ অর্থবিৎ লি্গৈরর্থং 
পাস্পাপপ্্ার পদ পাপা ০, এ - শে পাপা পপ তা আত ০ পদ পপ পা শা 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

দ্বয়ীচ মক্ষিক। জার্তিরিতি পদ্য জয়েণ ক্রমাহদাহরণানি জ্ঞেয়ানি 1১০1১১১২১৩1১৪1১৫। 

বিন৪ হইবেন ॥ ১২॥ | 
স্পর্শ বিষয়ে আগক্তি বিনাশের হেতু, এই বিষয় গজের নিকট শিক্ষা 

করিয়াছি বলি শ্রবণ কর, ভিক্ষুক ব্যক্তি কাঁষ্ঠ নির্মিত যুবতীকেও পদ 
| দ্বার! স্পর্শ করিবেন না, যদি স্পশ' কয়েন তবে করিণীর অঙ্গসঙ্গ নিমন্ত 
গজের ন্যায় গর্তে পড়িয়! বিনষ্ট হইবেন ॥ ১৩ ॥ 

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার মৃত্যু স্বরূপ কখন কোন স্ত্রীতে আমক্ত 
হইবেন না, যদি হয়ে, তবে যেন অন্য গজ কর্তৃক অন্য গজ বিন 
হয় তদ্রপ বলবান্ পুরুষ কর্তৃক নিহত হইবেন ॥ ১৪ ॥ 

হে রাজন্! যে ধন সঞ্চয়েদান বা ভোগ নাই তাঁছা অন্যে 
লইবেক, এ বিষয়ে মধুহাকে অর্থাৎ মধু সক্ষিকার মধুক্রম হইতে মধু 
গৃহীতাকে গুরু করিয়াছি বলি শ্রবণ কর। যে নুৰ ব্যক্তি অতি দুঃখে 
অর্থ সঞ্চয় করে অথচ দান বা ভোগ করে না, তাহার সঞ্চিত ধন অন্য 
লোকে আপিয়া ভোগ করে, যেমন মক্ষিকাঁরা মধু সঞ্চয় করে কিন্তু 
টং খা 

চি পিএ জজ - 
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ভূউক্তে তদপি তচ্চান্যে! মধুহেবার্থবিন্বধু ॥ ১৫ ॥ 
স্বহুঃখোপার্জি তৈর্বি তৈ রাশাসানাৎ গৃহাশিষঃ | 
মধুহেবাগ্রতো ভূঙক্তে যতি বৈ গৃহমেধিনাং ॥ ১৬॥ 

গ্রামাগীতং ন শুণুয়াদঘতি বনচরঃ কচি 
শিক্ষেত হরিণা দদ্ধান্মুগয়ো গাঁতমোহিতাৎ ॥ ১৭ ॥ 
নৃত্য বাদিত্র গীতাঁনি জুষন্ গ্রাম্যাণি যৌধিতাং। 
আসাং ক্রীড়নকোবশ্য খষ্শুঙে! মৃগীসতঃ ॥ ১৮॥ 

তছুপায়ঞ্চ বেত্তীত্যর্থ বিৎ। যথা মধুহ। তরুকোটরাদি গতং মধুবেত্তি রতিচ ॥ ১৫। 

উদ্যমং বিনাপি ভোগঃ মন্তবতীত্যত্রাপি স এব গুরু রিত্যাহ সুদ্ধঃখেতি আশামানান। 

মিতি বক্তবো বর্ণলোপ আর্ষঃ 1 যতিশ্চ ব্রহ্মচারীচ পক্ান্ন শ্বামিনাবুন্ৌ । তয়োরন্ন মদ 

তু ভুক্ত চান্জ্রায়াণং চরেদিতি গৃহিণাযাবশ্তক ত্বেন দানবিধানাৎ ॥ ১৬ ॥ 

হরিণাচ্ছিহিহমাহ গ্রাস্যেতি ভগবদগী তত্ব শৃণুয়াদেব । মৃগয়োলুন্ধকন্ত ॥ ১৭ ॥ 

হরিণ শববাদেৰ হরিণীন্থৃত খধ্যশৃঙ্গেইপি গুরু জ্ৰঞতব্য ইন্যাহ নৃত্যেতি বস্তো 
ব্ভৃবেতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥ 

পপ পপ আব পপি 

ক্রমসন্র্ভঃ। 

হছুঃখেতি খসাদি দেশ গৃহ্য মধু মক্ষিকা সংগৃহিত বিষয়ং বাক্যং । কাময়মান।নাং ৃ 

গৃহমেধিনাং বিত্বৈহ্েতুভিঃ সিদ্ধান্ গ্রহাশিষোরাদীনর্থান্ যতিরগ্রতো। ভূউ,ক্কে ॥১৬।১৭1১৮| | 
1১৯॥ 

০৯ সাপ পা উস পপ পপ সপ 

অন্য লোকে আসিয়া তাহা গ্রহণ করে তদ্রুপ ॥ ১৫॥ 

গৃহমেধি ও স্বীয় কল্যাণেচ্ছুক গুহিদিগের ছুঃখোপার্জিত বিত্ত মধুহার 
ন্যায় যতি ব্যক্তি অগ্রে ভোজন করিবেন ॥ ১৬ ॥ 

হরিণের নিকট শিক্ষা বলি শ্রবণ কর। বনচর যত্তি ব্যক্তি ভগবদগীত 
ভিন্ন কখন গ্রাণ্য গীত শ্রবণ করিবেন না, ব্যাধের গীত শ্রবণে মোহিত 
ও বদ্ধ হরিণের নিকট হইতে তদুপদেশ শিক্ষা করিবেন ॥ ১৭ ॥ 

হরিণ শব্ধে হুরিণীনন্দন খধ্য শৃঙ্গিকেও গুরু রূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে, কারণ এ মৃগীন্থৃত খধ্যশূঙ্গ যোষিৎদিগের ক্রীড়ায় বিষুগ্ধ হইয়া 
বশীভূত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ 

1 শী * এ ০ 
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জিন্বায়াতি প্রমাথিন্যা জনে! রসবিমোহিতঃ। 
ৃত্যুমিচ্ত্যসদ্দুদধিীনস্ত বড়ি শৈর্ষথা ॥ ১৯। 
ইন্ড্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশড নিরাহার1 মনীষিণঃ | 
বর্জয়িত্বাতু রসনং তন্িরন্নন্ত বর্ধতে। 

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো নস্াদিজিতান্যেন্দ্িয়ঃ পুমান্। 
ন জয়েদ্রেসনৎ যাবভ্জিতং সর্ববৎ জিতে রসে ॥ ২০ ॥ 

পিঙ্গল নাম বেশ্টাসীদ্বিদেহ নগরে পুরা 
সপ শী শপিশাসসটগ শা 

 রসাসক্তি ন্শ হেতুরিতি স নীনাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ জিহ্বয়েতি 1 অতি প্রমাথিত্া অতি 

.ক্ষে[ভিকয়া ছুর্জয়য়।। খচ্ছতি প্রাপ্পোতি বড়িশৈরামিষ লিপ্তৈ লোহকণ্টকৈঃ ॥ ১৯ ॥ 

|. ছূর্জরত্বমূপপাদয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাং অরং ভাব: যদ্যাহার স্তজ্যতে তহানন্যেজিয় 
জয়ঃ কেবণং ভবতি রসনেজ্িয়ন্ত বর্ধনে যদিতু ভূজাতে-তর্হিপুনশ্চ রমাসক্ত্যাং সর্ধেন্ডিয় 
ক্ষোভঃ স্তাৎ অতে। রসাসক্কতিং পরিভ্যজ্য ওষধ বত ভূপ্তীতেতি । প্রাণবৃত্বৈব সংতুষ্যে 
দিতাত্রোক্তমপি রসনন্তাতি ছুর্জরত্ব জ্ঞাপনায়োচ্যতে ইতি বিশেষঃ ॥ ২০ ॥ 

| পিঙ্গলায়! বৈরাগ্যং শিক্ষিতমিতি বন্ত,ং তদাখ্যানমাহ পিজলেত্যাদিনা | মে ময়া 

রসে জিতে সর্ধং জিতমিতি চিিপ্ল+এ রি ॥ ২ ? 
জ্ঞান প্রকরণেপ্যন্সিন্ গ্রসঙ্গাৎ পরমভক্কিমপি দর্শর়তি পিক্গল! নামেতি ॥ ২১ 7২২ ২৩॥ 

1২81২৬||২৭1২৮।১৯। 

রম বিষয়ে আসক্তি বিনাঁশের হেতু, একাঁরণ মীনের নিকট শিক্ষা 
বলি শ্রবণ কর, অসদ্দ্ধি লোকেরা অতিশয় ক্ষোভকারিণী দুর্জয়! জিহ্বি! 
ঘবারা রস বিষয়ে বিষুদ্ধ হইবে না, যদি মুগ্ধ হয়, তবে ঝড়িশ বিদ্ধ মতস্তের 
ন্যায় মৃত্যু গ্রামে পতিত হইবে ॥ ১৯ ॥ 

জিহ্বার দুর্জয়ত্ব এই যে, নিরাহার মনীষিগণ সহসা রসন| ব্যতীত 
মকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে পারেন, যে হেতু নিরাহার ব্যক্তির 
রসনাই প্রবৃদ্ধ হইতে থাঁকে, কিষ্তু পুরুষ যত দিন রন! জয় না করিয়া 
অন্য সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করেন, তখনও-তিনি জিতেক্ড্িয় হইতে 
পাঁরেন না, পরে রসনা জিত হইলে সকল ইক্জ্রিরই পরাজিত হয় ॥ ২* 

পিঙ্গল! বেশ্যার নিকট নৈরাশ্য শিক্ষ! যখা-+ পূর্ব কালে বিদেহ 
&ঃ 1 ৯৫ 
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তস্তা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নুপনন্দন ॥ ২১ ॥ 

স] স্বৈরিণ্যেকদাকান্তং সন্বেত উপনেষ্যতী। 
অভৃৎকালে বহিদ্ধণরি বিভ্রতী রূপযুত্তমং ॥ ২২ ॥ 

মার্গ আগচ্ছতো। বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ | 
তান্ শুর্রদান্ বিভবতঃ কান্তান্মেনেহ্থকামুকী ॥ ২৩॥ 

আগতেম্পযাতেষু স সঙ্কেতোপজীবিনা । 

অপ্যন্যো৷ বিত্বান্ কোপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥ ২৪ ॥ 
এবং দুরাঁশয়! ধ্বস্ত নি দার্ধ্যবলম্বতী | 

সপন 

শিক্ষিতং ॥ ২১ ॥ 
শ্বৈরিনী কামচারিণী সক্কেতে রতিস্থানে ॥ ২২॥ 

তাঁন্ বিস্তবতঃ সধনান্ অনএব শুক্লুদান্ মৃল্যদান্ কান্তান্ হুরতার্হান্ ॥ ২৩ ॥ 
অপি সম্তাবনায়াং অন্তোইপি মামুপৈষাতীত্য্েবং ছুরাশয়েত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 

দ্বার্যযবলম্বমান। পুনঃ প্রবিশতি পুনর্চ্ছতি এবং কুর্ধতী নিশীথং অর্ধরাত্রং প্রাপ ॥ ২৫ ॥ 
৮ শা” শী অসশ সপ এ পি পপ পপ পাস ক জাপা পক 

নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্টা বাস করিত, হে নৃপনন্দন ! আমি 
তাঁহার নিকট হইতে যাহ! কিছু শিক্ষা করিয়াছি বলি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ 

একদা সেই শ্বৈরিণী পথিক কান্তকে স্বীয় রতি গৃহে লইয়৷ যাইবার 
নিমিভ উত্তম বেশ ভূষা ধারণ করতঃ স্বায়ংকালে বহিদ্বীরে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে ॥ ২২ ॥ 

হে পুরুষর্ষভ ! পরে সেই অর্থ লুব্ধা স্বৈরিণী পথি মধ্যে পুরুষদিগকে 
আগমন করিতে দেখিয়া! এক এক করিয়া সকলের প্রতিই ইনি বিত্তবান্, 
ইনিই আমাকে অর্থ দিবেন এই রূপ মনে করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ 

সেই সঙ্কেতোপজিবিনী বেশ্যা এই রূপ সকলকে গয়নাগমন করিতে 
ও স্বীয় গৃহে না আসিতে দেখিয়! মনে করিল অন্য কোঁন ধনবান্ ব্যক্তি 
আসিয়। আমাকে বহু ধন দান পূর্বক ভজন করিবে ॥ ২৪॥ 

পিঙ্গল! এই রূপ দুরাশা বশতঃ দ্বার অবলম্বন পূর্বক নিদ্রাশূন্য 
ট চিনির রী সত অপ" পাশহানিজ, পপর আর আরা রা হর - আজাদ পপ ই জা চষে 



১4 ্ 
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নিগচ্ছন্ডী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৫ | 
তন্যা'বিত্তাশয়! শুষ্যদ্বক্তা য়া দীনচেতসঃ | 
নির্ধেদঃ পরমে! যজ্ঞে চিন্তা হেতুঃ হ্বখাবহঃ ॥ ২৬॥ 
তস্তা! নির্ব্বিধ চিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম ॥ ২৭ ॥ 
নির্ধেদ আশাপাশানাং পুরুষস্ত যথাহাসিঃ ! 
নহঙ্গাজাত নির্বেধদে দেহবন্ধং ক ॥ ২৮॥ 
পিঙ্গলোবাচ ॥ 

অহে। মে মোহ বিততিং পশ্যতাবিধিতাত্বনঃ | 

যা কান্তাদসতঃ কাঁমং কাময়ে যেন লিশা: ॥ ২৯1 

নির্বদ অলং বুদ্ধিঃ। বিভ্তচিন্তয়ৈৰ হেতু খস্ত সূঃ ॥ ২ 
যথা যথাবৎ মম মত্বঃ শু ॥ ২৭ ॥ | বৃ 
নু কিং নির্বিঘায়। গীত শ্রবণেন তত্রাহ হি যম্মাৎ পুরুষ্ট আশ পাশানাং নির্বেদে। 

অনি ধ্থা তথ! ছেত্ত। তত্র হেতু নহীতি। অঙ্গ হে রাজন্।২৮। 
অবিজিতাত্বত্বে হেতুঃ যাহং বালিশ! বিবেক শুন্তা তথুকুতঃ যেন শ্রাকারেণ অসত- 

সচ্ছাৎ নরাৎ কামং কাময়ে। ২৯। 1 
সী পা _ ঠারিজরািটিরিিরারারী রোযা 

হইয়া! প্রবিষউ ও নির্গত হইতে হইতেই অধিক বৃত্রি হইয়া উঠিল ॥ ২৫ 
পরে ধনাশায় শুফ-বদন1] ও দীনচিভ। সেই'পিঙ্গলার সুখখৃবহ চিন্ত। 

হেতু বৈরাগ্য আসিয়া হৃদয়ে আবিভূতি হইল 11৬ ॥ ' 
তৎ কাঁলে সেই পিঙ্গল। যাহা করিয়াছিল বলতেছি, আমার নিকট | 

অবণ কর ॥ ২৭। ূ | 

হেরাজন্। যে হেতু বৈরাগ্য পুরুষদিগের আশা পাঁশের ছেত্া, 
অতএব অজাত বৈরাগ্য ব্যক্তির আঁশ। পাশ ছেদ্ব হইবার আর উপায় 
নাই ॥ ২৮॥ ৰ 

পিঙ্গল৷ কহিল, হায়! আমি'কি বিবেক শা, আমার কি বিস্তৃত 
মোৌহ, আমি কি অজিতাত্বা, যে হেতু আমি খর ন্যায় অতি তুচ্ছ 
কান্তের নিকট হুইতে কাম্য বিষয় কাঁমন! টু ॥ ২৯॥ 

রী 



৬ পপ পপ 

রর 
১৫৬ শ্রীন্ভাগবতমূ। [১১স্ক৮তব 

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদৎ 

নিত্যমিমং বিহ'য় ! অকামদং দুঃখ ভয়াধি 

শোকমোহগ্রদং তূচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা ॥ ৩০ 

আহে ময়াত্সা গরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্য বৃত্ত! 

তি বিগছ্য বারডয়। । স্ত্েণা্নরাদযার্থভৃষোহনু 
শোচ্যাৎ ভ্রীকেন বিত্তৎ রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥ ৩১॥ 

বদাস্থিভিম্িমিত বংশ বংশ্য স্ুণং তৃচা 
ক ০ সপ এ পক |. পপ ক পিউ ত__ _ এ ভ৯, ৪ পেশ | স্পা 

বানিপত্বং প্রপঞ্চয়তি সমিতি চতুর্ভিঃ। সমীপে সন্ভমস্তর্য মিত্বাৎ ইহ মম পরোক্ষ 
বশর ॥ ৩5 | 

অনি বিগহ্থ্া। বিনিন্া যাবার্ধ। জীবিকা হয়া । কুতঃ সা'ক্যেত্যেন ঘা বৃন্তি স্তয়। 
ব্তুঞীকিণা বিশেষণং বা ।  গরতাপঃ গ্রাপঞ্চয়তি স্ত্রেণাৎ স্ত্রীলম্পটাৎ তথাচার্থ তষো- 

81৭ 'মএবানুশোচাররাত্াহং বিত্তং রতিঞ্চেচ্ছ্তী তয় ব্ণাত্স পরিভাপিহঃ। কেন 

[ব5সিচেটী তেন নরেণ ক্রীতেন স্বয়ং বিক্রীন্েনাম্মন। দেহেন ॥ ৩১।॥ 

অডৈ। ধিজ্মাং যাহমতি বভতনিতং ন জানামীত্যাহ্ যদ্িত্তি। বংশে নান সণান্ 
বিচি শিির্যাক্ বেণুং। বাশ ভ্তন্রিরভয়তো। নিহিত বেণবঃ । অস্থিভিরেব নির্দিত। 

জপ পিন পপ পর ৯ পা 

ক্রমসন্দভ2 | 

সর্দোদেন ঝটিতি পুর্বেক সংস্কারোদয়।ৎ ভ্রীদত্তাত্রেয় রুপ! গ্রাভাবেণ তাদুশ ্কর্তৈব 

মন্তং স্ীপে হতাাদ্দি চোক্ত। রতিপ্রদং প্রীতি বিশেষস্ত জীড়া বিশেষস্ত ব। দাতারং। 

দানি দিভ্য ইব। বিস্ঞদং সর্ব কামপ্রদঞ্চ 1৩৯ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩। 
শপ পাপা 

হায়! আমি অংরে রতিপ্রদ ও বিভ্তপ্রদ এই নিত্য সগ পদার্থের 

তপাসনা পরিত্যাগ চরিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকাঁমদ, ছুঃখ ভয় শোক 

পীড়াঁদয়ক অতি তুচ্ছপুরুষকে ভজনা করিতেছিলাঁম ॥ ৩০ ॥ 
হায়! এত কা আমি অতি বিগহির্ত বার্তাযুক্ত অতি কদর্ধ্য 

সাঁঞ্কেভ্য বৃত্তি বার যা আত্মাকে পরিতপ্ত করিয়াছি, যে হেতু আমি 
ক্রীতের নায় হইয়া'লম্পট অর্থ লুন্ধ ও অনুশোচনীয় পুরুষ হইতে 
রত্তি ও বিশ্ব প্রাপ্তির চ্ছা করিতেছিলাম ॥ ৩১ ॥ 

বংশ শু সদৃশঅস্থি নির্টিত ও ত্বক রোম নখাদি দ্বারা আবৃত 
বাকি পণ 



চি. রর 
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রোমনখৈঃ পিনদ্ধং। ক্ষরন্নবদ্বারমগ! 

রমতেছিন্মত্র পূর্ণং মদ্ুপৈতি কান্যা ॥ ৩২ 
বিদেহানাৎ পুরেহ্যন্সিমহমেকৈব যুড়ুধী; 1 
যাঁন্যমিচ্ছত্যসত্যস্মাদাত্বদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥ ৩৩ ॥ 
স্থহৃৎ প্রেষ্ঠতমে নাথ আত্মাচায়ৎ শরীরিণ!ৎ। 
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহৎ রমেহনেন যথ| রম ॥ ৩৪ ॥ 
কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কাম] যে বামদ] নরাঃ | 

৩১১১ 

০ পে শপ | পশম পিসী 

বংশাদয়ো! যশ্মিন তৎ । অত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি-বৎ স বংশ পার্খাস্থীনি বংস্তানি স্থৃণা হস্ত 

পাদাস্থীনি। তথ। ত্বচ1 রোমঠিনখৈশ্চ পিনদ্ধং ছাদিতং |: তথাপি ক্ষরপ্তি নব দ্বারাণি 

যন্মিন্ তত এবং ভূতাগার রূপং নর শরীরমেতৎ মন্মত্বোহন্বা কা বা কাস্ত বৃদ্ধা! উপৈতি 
সেবতে ॥ ৩২ ॥ | 

তৎ মঙ্গতো। সত্যামপ্যহে। মম মোহ ইন্যাহ বিনেহানা তি । যাহমসতী অচ্যুতাদন্তং 
কামং ভোগমিচ্ছতী স।॥ ৩৩ ॥ | 

মা এবং নিন্বিপ্র। সী অতঃপরমেবং করিষ্যামীত্যাহ সু্থদতি । অয়মীশ্বর আত্মনৈৰ 

আত্মানমেব নিবেদ্য তং বিক্রীয় বিশেষেণ ক্রীত্বা অনেনৈব ্হ রমে রমা লক্গ্মীর্বথ! ॥৩৪| 

অন্তন্তাসেব্যত্বং দর্শয়তি কিয়দিতি আদ্যন্তবন্তে! যে কামাবিষয়াঃ কামদ। নর বা! দেব! 
সি পপ পাস পাপা পাপা আহ আপার ও টি পপ রিও কা পানি সপ শ্্্অিস্ পিস ৯৮০ শশা সপ পাস 

ক্রমসন্দর্ত । ৃ 
এ 

আম্মন। মূল্য ভূতেন বিশেষতঃ ক্রীত্বা | ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ 1৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ 
পিস -শাুঁাঁঁঁঁািাাঁিিিিিাঁিিাঁুি্ট 

এবং ক্লেদ ক্ষরিত নব দ্বার বিশিষ্ট অথচ বিষ্ঠা মু পরিপূর্ণ অতি হেয় 

এই কান্ত শরীরকে আমা ভিন্ন আর কে আদর করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ 
যে হেতু আমি আত্মপ্রদ অচ্যুত হইতে অন্যে। নিকট কাম ভোগ 

ইচ্ছা করিয়াছি, সেই জন্য এই বিদেহ নগর মধ্যে মামি একাই কেবল 
মুঢ় বুদ্ধি ॥ ৩৩ ॥ | 

শরীরিদিগের আত্মা! রূপ প্রিয়তম সহ র্ নিকট এই দেহ 
নিবেদন পুর্ববক তাহাকে ক্রয় করিয়। লক্ষ্মীর '্যায় তত সহ রমণ 
করিব ॥ ৩৪ ॥ 

কাম্য বিষয় সকল ও কামদাতা। নর ওর এবং কালকলিত ম্ রঃ 
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আদ্যন্তবন্তে। ভা্্যায়া৷ দেবা বা! কালবিক্রতাঁঃ ॥ ৩৫ ॥ 

নূনং মে ভগবান প্রীতো বিষ্ণঃ কেনাপি কর্ধাণ] | 
নির্ধেদোহয়ং দুরাশায়! যন্মেজাতঃ মুখাঁবহঃ ॥ ৩৬ ॥ 

মৈৰং স্থ্য মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশ! নির্ধবেদ হেতবঃ | 
েনানুবন্ধং নিহৃ ত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
তেনোপহ্ৃতমদায় শিরস। গ্রাম্য সঙ্গতাঃ। 
তাক্তাহুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরৎ ॥ ৩৮ ॥ 

০০০০০৯০২৪৪৪ ০৮ পক | আস 

বা! কাঁল কলিতা ভার্ধ্যায়াঃ তিয়ৎ প্রিয়ং ক্কৃতবস্তো ন কিঞ্চিৎ অতো] নেহামুত্রচ তন্ব্যতি- 
রিক্তঃ কোহপি সেব্যোইস্তীত খঃ॥ ৩৫॥ 

এবং নিশ্চিতা শ্বভাগামছিনন্দতি নূনমিতি । ছষ্ট! আশ! বন্ত। স্তন্ত! মে ॥ ৩৬ ॥ 
নন্ধু ধনাপ্রাপ্তযা ক্রিষ্টামি চথং বিষ প্রীতঃ তত্রাহ মৈবমিতি । মনদভাগ্য! চেদহং স্াং 

তহ্হেবং নির্কেদ হেভবঃ রেশ! নস্থ্যরিত্ার্থঃ ঘেন নির্বেদেনানুবন্ধং গৃহাদিকং নিম্ৃত্য 
পরিত]জ্য ॥ ৩৭ ॥ 

অন্ধত্তেন শ্রীবিষুধন! উক্কতং কৃতমুপকারং নির্কেদলক্ষণং গ্রাম্োষু নরেু বিষয়েষু 
ৰাসঙ্গত:ঃ 17৩৮ ॥ 

শী পা ৯ পপ ও আপ স্পা পা জর ওল 

দেবতাগণ এ সমুদায়ই অনিত্য, অতএব ইহারা কি কামিনীদিগের প্রিয় 

সাধন করিতে পারে? অর্থাৎ কোন বিষয়েই সক্ষম নহে, কেবল মাত্র 
এক বিষ ইহলোক ব পরলোক সকল লোকেই সুখ বিধান করিতে 
পারেন ॥ ৩৫ ॥ 

ধন প্রাপ্তযাশায় (ুউ হইয়াছি বলিয়াই যে ভগবান আমার প্রতি 
প্রসন্ন হইবেন না এ কান কারণ নয়, যদি আমি মন্দ ভাগ্যই হইতাম, 
তাহ! হইলে যে ট্রোগ্য বশতঃ পুরুষ সকল গৃহ পুভ্রাদি পরিত্যাগ 
করিয়া পরম শান্তি/আশ্রয় করেন, জেই সুখ হেতু বৈরাগ্য আমার 
কখনই আসিয়া উপাহিত হইত ন| ॥ ৩৭॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধর্দত্ত এই নির্ষধবেদ রূপ উপকার আমি মস্তুকে গ্রহণ 
করত গ্রাম্য ক্রিয়া|সঙ্গত এই ছুরাশা! পরিত্যাগ পূর্বক আমি সেই 
অধীশ্বরের শরণাপন্নহইলাম ॥ ৩৮ ॥ 

নী রা 
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সন্তুষ্ট শ্রদ্দধত্যেতদঘথা লাভেন জীবতী। 
'বিহ্রাম্যমুনৈবাহমাত্মন। রমণেন বৈ ॥ ৩৯ ॥ 

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ে মুষিতেক্ষণং | 
গ্রস্ত কালাহিনাত্ানং কোন্যন্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ 

আত্ৈব হ্থাত্বনে! গোণ্ত। নির্ববিদ্যেত ধদাখিলাৎ। 
অপ্রমত সত ইদং পশ্ঠেৎ গ্রস্ত কালাহিনা জগৎ ॥ ৪১ ॥ 

শীপেসীশ শীত পা সপ জে পা | সপ 

কথং ব্রজসি তদাহ সংতুষ্টেতি ॥ ৩৯ ॥ 

ননু ব্রহ্মাদীন্ হিত্বা অমুনৈবেতি কোহ্য়ং নিরমঃ তত্রাহ সংসারেতি। মুষিতেক্ষণং 

উপহ্ৃত বিবেক ॥ ৪০ ॥ 

র তহি“কিনায্মপ্রাণোপাপিনা ভলিষাসি ন স্তত্র সর্বতে। নির্ধ্বিদ্য ভগৰভূজনে প্রবৃত্তস্তা তন 

। এব ষমর্থন্বাদিত্যাহ মান্মৈবেতি । বদ। এবং জগৎ পশ্তেৎ ততশ্চাগ্রমত্তঃ সন্ নিথিলা- 
দি ভোগানিব্বিদ্যেত তদ্দাহি আমমমৈব হ্যায্বনে। গোপ্তা ইত্যন্বয়ঃ অতঃ কেবলং 

প্রেম়ৈব ভজামীত্তি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ 

শি স্পা পশপাপশ শীপাশ তি পীপপ পাপী তি তপী পপ্পি ৮ শীসপীি ৮ শী শশী পিপি 

পপ শিপ শিপ পাস পাশিশীস্পীস্পিশ ০ 

আমসন্দর্ভঃ। 

তমেব শরণং যামীত্যত্র হেতু: সংসারেতি ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ 

আম্মা পরমাম্ম।। আত্মনেো। জীবশ্ত । অখিলাৎ পরমাত্ম ব্যতিরিক্তাৎ নির্বেদ ূ 

|. আমি যথা লাভে জীবিকা নির্বাহ করত শ্রদ্ধ। পূর্বক সন্তষ্ট চিত্তে 

র সেই রমণ স্বরূপ পরমাত্মার সহিত বিহার করিব ॥ ৩৯ ॥ 
| রহ্মাদি দেব পরিত্যাগ করিয়া! কেবল যে ভগবাঁন্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন 

1 হইতেছি, ইহার কারণ এই, সংসার কুপে পতিত, বিষয় মোহে অন্ধ 
৷ এবং কালসর্প দ্ট এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে 

সমর্থ হইবে? ॥৪০॥ 

যখন এই জগৎ কাঁলসর্প গ্রস্ত রূপে দৃষ্ট হইবে তখন নি 
হইয়! নিখিল ভোগ হইতে বিরক্ত হইবে এবং আত্ম। দ্বারাই আত্মাকে 
রক্ষা করিবেক 18১ ॥ 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, পিঙ্গলা' এই রূপে বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক কাস্ত 
. 2 

ছি 
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রীব্রান্ষণ উবাচ । 
এবং ব্যবসিতমতি তু'রাশাং কাস্ততর্ষজাহ । 
ছিত্বোপশমমাস্থায় শষ্যামুপবিবেশ সা ॥ ৪২ ॥ 

আশাহি পরমং ছুঃখং নৈরাশ্ঠং পরমং স্তখৎ। 
যথা সংছিদ্য কান্তাশাৎ সুখং স্বম্বাপ পিঙ্গলা ॥ ৪৩ ॥ 

ইতি শ্রীভাগবতে মহাঁপুরাণে পারমহুংস্যাং সংহিতা য়াং বৈয়াসিক্যাং 
একাদশক্বন্ধে পিঙ্গলাগীতমমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 0৮ ক | 

ভ্রীব্রাহ্ষণ উবাচ ॥ 
৩লপোশিল আপ পপ পপ পপ ৮ সত সপ শনি প্র | ০ পাশিশী?  ল০ -পিশ পাশা প্পসস শ পাাটি পিপি পিসি 

কান্তন্ত তর্ষোইভিল।ষ স্ততে। জাতাং ৪২৪. 

ফলিভমাহ আশাহীতি ॥ ৪৩1 . 

1৮ ॥ ইত্যেকাদশেইষ্টমঃ | % | 

নবমে কুররাদিভে]| দেহতশ্চোপশিক্ষিতং । শ্রুত্ব। যছুঃ কৃনার্থোহভদিতি কৃফণেন 

বর্ণিতং ॥ * ॥ 
সরি এটি হা এ থা ০০৭ হি ০ এ িশাপীক্পরী পিসী পপ পাপা পিপিপি ০ পাপী াপসপাপা পাপ সপিস পাল শা পপি আশ রা পো প্ারাপস্স খা প নত সপ পপি সা শপ 

ক্রমসনাভঃ। 

হেতুং। অগ্রমত্ত ইতি ॥ ৪১ ॥ ৪১1 
হঘাপ ভগবদেকাশ্রয়েণ-নির্বত1 বভৃবেতার্থ; ॥ ৪৩ ॥ 

॥* ॥ ইত্যেকাদশ ক্রমসন্মর্ভে্টমঃ ॥%॥ 

সপ পপ শা আপ স্পা সপ পপ পা পপ সপ জপ 

তৃষ্ণা জনিত দুরাঁশা ছেদন করত উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় শয্য। য় 
গিয়া উপবেশন করিল ॥ ৪২॥ 

হেরাজন্! আশাই তুঃখের কারণ, নৈরাশ্যই পরম সুখ, যে ৬২ 

পিঙ্গল৷ কান্ত বিষয়ক আশ! পরিত্যাগ করিয়া স্থখে নিড্িত হইয়। 
ছিল 8 ৪৩॥ 

1%॥ ইতি একাদশক্কন্ধে অঠম ॥%॥ 
নবম অধ্যায়ে কুররাদি হইতে শিক্ষিত বিষয় শ্রবণ করিয়া যছ্ুরাজ 

কৃতার্থ হইয়ছিলেন ইহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণিত হয় ॥ ০ ॥ 

চিনি, 
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ৰ পরিগ্রহে। হি ছুঃখার যদ্যৎ প্রিয়তমং নৃণাং । 
অনন্ত স্বখমাপ্জোতি তদ্বিদ্বান্ যস্তকিঞ্চনঃ ॥ ১ ॥ 

সামিষং কুররং জদ্ব, বলিনোহন্যে নিরামিষাঃ | 
ূ তদামিষং পরিত্যজ্য স স্খং সমবিন্দত ॥ ২1 

| নমে মানাঁপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুভ্রিণাং । 
র আন্মক্রীড় আত্মরতি বিচরামীহ বাঁলবহ ॥ ৩ ॥ 

দ্বাবেব চিন্তয়া যুক্ো পরমানন্দ সংপ্লতৌ। 
শি ৪ ০ পাশ ০৮ শপ পাপী” শী পলাশ শপ ৮০ সপ পাস আরজ্পী স্পা পপি পি শী শপ জা 

 কুরবাচ্ছিক্ষিতমাহ পরিগ্রতোহীনি। যদযৎ গ্রিয়তমং তশ্ত তন্ত পরিগ্রহঃ তদ্দিদ্বান্ 

পরিগ্রহো ভুঃখায়েতি বিদ্ান্ যন্তরকিঞ্চন: টড নতু দরিপ্রঃ ॥ ১ ॥ 

তদাহ সামিষমিতি ॥ ২॥ 

অর্ভকাচ্ছিক্ষিতমাহ নমেন্তি গে পুজিনাং স্তদ্বতাৎ য। ভবন্তি স। চিস্তাচ মে নান্তি 

আত্মনৈব ক্রীড়! মস্ত আস্মনি রতিঃ গ্রীতি ধ্ত সঃ ॥ ৩॥ 

নন্বস্ 5 কিং সাদৃশ্তং 957 স্থখমিতি আহ ভ্বাবিতি। বিমুঞ্ধোইজ্ঞঃ অতঃ 

সপ পন সপ আজ অপ পপ পপ | তি সি পপ 

। ॥ 

|; ব্রাঙ্মণ কহিলেন, হে রাঁজন. ! কুরর পক্ষির নিকট শিক্ষ। এই যে, 
 মনুষাদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তর সহিত আঁস- 
| ক্কিই দুঃখের কারণ অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা! জানেন তিনিই 
| নস্ত স্থণ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১1 
|. নিরামিষ বলবান কুরর পক্ষী সামিষ ছুর্ধধল পক্ষিকে বধ করিয়া 
ূ তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি তখন 
আমিষ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সুখী হয় ॥ ২। 
[| বালকের নিকট শিক্ষা এই যে, আমার মান বা অপমান কিছুই 
নাই, অথবা গৃহ্বাঁন ও পুজ্রবান্ বাক্তিদিগের নায় কোন চিন্তাও 
নাই, অতএব আমি আত্মক্রীড় ও আত্ম রতি হইয়! ইহলোকে বালকের 
ম্যায় বিচরণ করিয়াথাকি ॥ ৩ ॥ . 

অজ্ঞ উদ্যম রহিত বালক এবং অজ্ঞানানতীত পরম ঈশ্বর প্রাপ্ড,জ্ঞান- 
্ী | এ 
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যো বিশুক্তো জড়ো বালো৷ যো গুণেভাঃ পরং গতঃ ॥8॥ 

কচিৎ কুমারীত্বাত্ানং বূণানান্ গুহমাগতান্। 

স্বয়ং তানহয়াঁমাস ক্কাপি যাতেষু বন্ধুযু ॥ ৫ ॥ 

তেষাঁমভ্যবহারার৫থং শালিন্ রহুসি পার্থিব। ূ 
অবস্ন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠন্থাশ্চক্র,ঃ শঙ্থাঃ স্বনং মহত ॥ ৬ ॥ ূ 
সা তজ্জুগুপ্নিতং মত্ত! মহ্ভী ব্রীড়িতা তত; । 

অন্ুদামঃ এবনভুতে। যে। বালক: ষশ্চ গ্রকন্েঃ পরৎ ঈশ্বর" প্রাপ্তঃ হো দৌ ॥৪॥ 
কুমার্য্যাঃ শিক্ষিতং বক্ত, মাখ্যারিকামাহ কচিদিত্যাদিনা' বুণান্ স্বববণার]গতান্ বন্দু 

পিত্রাদিষু-॥ ৫ ॥ 

শঙ্থাঃ শক্খ বলয়! মহদথ! ভবতি' তথা অনং চক্রুং ॥ ১৬ ॥ 

সা মহতী বুদ্ধিমতী তৎস্বযং শালাবহননং জুগুপ্পিত* দবিদ্রত। দোতকং 'গকৈকশঃ ০০ 

সপ পিস পপ | শিস 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

॥১॥২॥৩॥৪1৫॥৬।॥ সা নতঙ্ছুগুগ্পিতমিভ্ি রিনিতা ইউ শঙ্খ 
স্পেশাল ১৮৮০০ প্পাাপপশিপ পাশাপাশি শশী স্পট চে শপ শা স্পা পপি বাজ পপ পাপা পা 

বান গ্ই উভয় বাক্তিই চিন্তা রহিত ও পরগনন্দে লীন থাকেন ॥ ৪ ॥ 

অবিবাহিত কন্যার নিকট শিক্ষা এই যে, কোঁন এক দিবস. এক 

কুমারীর পিতা মাতা গুঁহে উপস্থিত না থাঁকঁতে তাহাকে ববণ করিবার 

নিমিত্ত তাঁহার গুছে আগত পুরুষদিগকে সে যথোচিত পূজা করিয়া- 

ছিল । ৫॥ 

হে' মহারাজ! পরে তাহাদিগের ভোজনার্থ কতকগুলি ধান 

লইয়া নির্জনে গিয়া উদৃখল মুষল দ্বারা অবঘাত করিতে লাগিল,” 
সেই অবঘাত জনিত চালনায় তাঁহার করস্থ কঙ্কণের শ্মহৎ ধ্বনি 

হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ | 

তখন কুমারী সেই'অবঘাত কার্ধ্য অতি গোঁপনীয় বোধে, পাছে 
এঁ ধ্বনি দ্বার! স্বীয় কত অবঘাঁত প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় লজ্জায় 

এক এক হস্তে ছুই দুই গাঁছি রাখিয়া আর অবশিষ্ট সমুদয় কক্কণ 



১১ক্ক ৯ভ ] ভ্রীমদ্ভাগবতমূ। ১৬৩ 

বভঞ্গৈকৈকশঃ শঙ্খান্ ছৌ দো পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥ ৭॥ 

উভয়োরপ্যভৃদ্বোষো হ্াবস্স্ত্যাঃ স্বশস্থয়োঃ 
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকম্মান্নাভবদ্ধনিঃ ॥ ৮ ॥ 

অন্বশিক্ষনিমং তস্তা উপদেশমরিন্দম | 

লোকাননুচরনেতান্ লোকতত্ব বিবিৎনয়া ॥ ৯ ॥ 

বাসো। বহূনাং কলহো। ভবেদার্তা দ্বয়োরপি। 
এক এব বসেতস্মাৎ কুমার্ধ্যা ইব কম্কাণঃ ॥ ১০। 

০ পপ ৯ এ+ রি শসা শি ৯ জপ জট পা পি কপ পাকি 

পা বা পাব 

সপ শা পপ সপ সস 

পানি - সপাসসপপীপিস | ০৭ চাপা পপ স্পা শি 

কুমেশৈকৈকং বভঞ্জ করাদপমারিতবন্তী ॥ ৭ ॥ 
নিরভিদৎ পৃথক্ কৃবতী ॥ ৮॥ 

ৃ ননু কুমার্ধ্যা স্তবচ কথং সঙ্গতি স্তল্বাহ লোক।নিত্ি ॥ ৯॥ 

বাম ইতি প্রথণান্থ পাঠে কলহ: কলহ হেতুঃ বার্ত। গোস্ঠীহেতু ভবেদিতার ॥ ১০ ॥ 
শি পি পপ সত | আপ লা শী শি ৮ শা হি জজ পপ | সস ম্প শি নি শপ 

চা পাশপাশি সী 

কসসনদর্ড | 

বলয়ানাং হৈৈরৃষ্টিহ্বাৎ। তচ্ছব্বং বিনা বিঘাত মাত্র শকন্তান্ত কর্তৃত্বেন সংভাৰ্য 

তাচ্চ ॥৭॥৮॥৯॥১০॥১১ | ১২1১৩ ॥ 

স্িপিীশিশ স্পা পপ শপ পাপা পাস ওপাস্পীপাপ্পা শিস পলাশ পসপ্পীাশিপপস্পী পপ আন পপ পপ সন আপ জাপা পাকি সাপ পাপশলী স্পা শ্পলাশী পপ পেশী শিলা শী বাসটি ৮ পিসী পিপি শসা শপ পপ 

হস্ত হইতে অসতারিত করিল ॥ ৭॥ 
তখনও অবঘাঁত আরম্ত করাতে মেই দুউ ছুই গাছিরই ধ্বনি 

হইতে লাগিল, দেখিয়। পুনর্বার এক এক গাঁছি অবতারিত করিল, 

(তখন এক এক গাছি থাকাতে আর ধ্বনি হইল না ॥ ৮ ॥ 

হে শক্রনাশন ! যদি বল সেই কুমারীর সহিত আমার সঙ্গতি কি 

প্রকারে হইয়াছিল, তাহার কারণ এই, আমি লোকতত্ব জানিবার 
নিমিত্ত এই লোকে বিচরণ করিতে করিতে সেই কন্যা হইত্তে এই 

উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৯ ॥ 

| বহু লোকের একত্র বান কেবল কলছের কারণ হয় এবং উভয় 

| ব্যক্তির একত্র সহবাসও কথোপকথনের নিমিত্ত হয় অতএব সাধু 
ব্যক্তি কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় সর্ববদ! একাকীই বসতি করিবেন ॥ ১০ ॥ 

ট রঃ 



এ 
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মন একত্র ত্র সংযুক্্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ। 

বৈরাগ্যাভ্যাম যোগেন খ্রিয়মাণমতন্ড্িতঃ ॥ ১১ ॥ 

যন্সি্মনে! লব্বপদং যদেতচ্ছনৈঃ শনৈ 
মুঞ্চতি কম্মরেণূন্ ৷ অত্ববেন বৃদ্ধেন রজ 

্তমস্চ বিধুয় নির্ববাণমুপৈত্যনিন্ধনং ॥ ১২ ॥ 
তদৈবমান্ন্যবরুদধ চি ত্বা নবেদকিঞ্চি 

শপ শা পাটি আপ পপ শা পা শী শপ শী স্পা শসা পাশ শা শি পি -শ্পিশ্ীপত শি শিলি শীিশ পিস্টি শিপ শশা ০ ৯ 

 চি্তৈকাগ্রঙ্ তাত লক্ষণ মগাবি হেতুরিরি ি পরকারাক্ছিক্ষিতমিত্যাহ মন 

ইন্ভি। 'ন্রোপায়মাহ জি্েতি | অসান জয়ে শ্বান জর তশ্ত চ জয়ে শ্বাসাধীনং মনে। 

| মিশ্চলং ভবতি | নম্থ ক্ষণং নিশ্চলং সদপি মনে| বিষয় বাসনয়া! যদি বিক্ষিপ্যেত 

শ্ুযুপ্তাবিব সব্বণা লীয়েত নাতদা কিং তাহ বৈরাগ্োেতি বৈরাগোণ ৰিক্ষিপ্যমাণং 

অভ্যাস যোগেন লক্ষ্যে ধ্রিয়মাণং স্থিরীক্রিয়মাণং ॥ ১১ ॥ 

একন্রেতি কুদ তদাহ যন্মিনিতি। যল্লয় বিক্ষেপাম্মনকং মন এহদঘশ্মসিন পরমানন্দ 

রূপে ভগবত লব্ধাম্পদং সৎ কন্ম রেণুন কর বাসন! মুঞ্চভি তাতি তন্মিন্। নন কর্ম, 

ঝাসন। ত্যাগেপি স্বযুপ্তি বলয়ে! হর্বারঃ । নসত্ষেনেতি বুদ্ধেন উপশমাত্সমকেন রঙ্গ, 

স্কমসেো! রভাবে বিক্ষেপ লয়! ভাবাৎ নির্ববাণং অবৃত্তিকং ধ্োরাকারেণাবস্থানমুপৈতি | : 

| কুতোহনিন্ধনং ইন্ধনং গুণ। স্তৎ কার্য তদ্রহিতং। তছুক্তং যোগশাস্ত্রে। মনসে! বৃত্তি 

| শন্্ত ব্রহ্গাকার য়! স্থিতিঃ | যাহসংগ্রজ্ঞত নামাসৌ মদাধিরভিধীয়ত উত্চি ॥ ১২॥ 

তণ্ধশ্চ ন হত ক্কৃষ্তিরি হ্যাভ তদেতি বহিদর্শন নাদিনাচস্থর" স্ব্গা ইষৌ গতাত্ম। তন্ত 
চে আচ শশাশিশ ম্্ ৮ শশশিশীশীটা শি মা শত পাস সস সপ সি মশা পপ র্০ক  গার। এপ 

শরকারের অর্থাৎ লৌহকারের নিকট শিক্ষা যথ। । ন্দিতশ্বাস 
ও জিতাসন হইয়! অন্তন্ত্রিত চিন্তে বৈরাগ্য অভ্যাস যোগ দ্বারা মনকে 
ধারণ করত এক বন্তৃতেই সংযুক্ত করিবেক 1 ১১ ॥ 

যে পরমানন্দ রূপ ভগবানেতে গিয়! স্থান লাভ পুর্ণবক এই লয় 
| বিক্ষেপান্রক মনঃ কন্মমন বাসনা সকল পরিত্যাগ করে এবং প্ররৃদ্ধ সত্ত্ব 

গুণ দ্বারা! রজ স্তমোগুণ নিরাশ পূর্বক গুণকাধ্য শুন্য নির্বাণ প্রাপ্ত 
হয়, সেই এফ বস্তৃতেই মনকে সংযোগ করিবেক ॥ ১২॥ 

এবং ত্কালে আত্মাতে অবরুদ্ধ চিত্ত হইয়া! বাহিরে বা অন্তরে 

১০৪ নি 
০০০০ পয রস ৩ সস আস্থা ০০৯ ৮১:০০ পপ সপ এ পরপর বব 



পপ ও পপি 

১১ক্ক ৯অ) শ্বীমন্ঠাগবতম্। ১৬৫ 
পপর শর. ০ বা তা স্পা আপি সপ এ ছি 

দ্বহিরস্তরং ব| | যথেবুকারো নৃপতিং 
ব্রজন্তমিষে গতাত্স। ন বিবেদ পারে ॥ ১৩ ॥ 
একচাধ্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমতো। গুহাশয়ঃ | 

অলক্ষ্যমাণ আচারৈমু্নিরেকোহপ্প ভাষণঃ ॥ ১৪ ॥ 
গৃহারস্তোহি ছুঃখায় বিফলশ্চাপ্রবাআসনঃ | 

সর্পঃ পরকৃতং বেশ প্রবিশ্য শ্বখমেধতে ॥ ১৫॥ 

একো নারায়ণো৷ দেবঃ পূর্ব স্থাগ্রং ্বমায়য়া। | 
০৬ ও পপ তাপ | শপাপ্পপীলি শপ শশা আপ ৮৮ পক: শে এ শা | শিক পা শী বি ও পর 

। খ্জুকরণে দন্ত চিন্বঃ ভেরীঘোবৈ রস্িকে বরং বুপতিমপি ন বেদ তপৎ | ১৩॥ 
মর্পাচ্ছিক্ষিতমাহ এক চারীতি যোগি সংসর্গন্তাপি ত্যাগে কুমারী গুরুঃ। জন সঙ্গ 

ত্যাগে সর্পঃ। স যখ। জনাচ্ছঙ্কনান একাকী বিচরতি নিকেত রহিঃ। সদ! ব্অগ্রামত্শ্চ 

একাম্তবাসীচ '্মাচারৈ গঁতিভিঃ সবিষে। নির্বিষে। বেতি ন লক্ষাঙ্গে তথ। শ্রসঙ্তায়শ্চ মিছ 

৷ ভাষীচ তদ্ন্মুনি বর্থেত ইন্তার্থঃ ॥ ১৪1 

কিঞ্চ গৃহারন্ত ইত্তি। অঞ্রবাত্মনে! নশ্বর দেহন্ত সুখং যথ। ভবতি তথ] বদ্ধতে ॥ ১৫ 

কারক সামগ্রী নিরপেক্ষাৎ্ৎ কেবলাদীস্বব রা দ্িশবনষট স"গারাবৃরদনাতি দৃষ্টান্কেন ময় 
সস আর স্পশট স্পা পপি পিপাসা আপ শী শি পপি পাশপাশি | তিপসপো ওি আ 

ক্রমসননর্ভঃ | | 

অপ্রমত্তঃ সাবধানং আচারৈ শ্চে্াভিরলক্ষামাণঃ কিং কর্ণুনিচ্ছতীতি ॥ ১৪ ॥১৫ ॥ 

এক ইতি সার্ধকং। নারায়ণো মন্বৎ অর্ট।খাঃ সর্দ ব্রহ্গাগ্ান্তর্যামী পুরুষ একঃ দম শকি 

আর কিছুই জানিতে পারিবেন না, যেমন ইঞু নির্মাতা পুরুষ ইু 
ঝজুকরণে দত্ত চিত্ত হুইয়। স্বীয় পার্খে গমন শীল রাজাঁকেও উপলব্ধি 
করিতে পারে ন! তাহার ন্যায় ॥ ১৩ ॥ 

সর্পের নিকট শিক্ষা যথা! | সর্প যেমন এক। বিচরণ করে ও নিবাস 
স্থান রহিত, প্রমাদ শুন্য, একান্ত বাসী, আচার দ্বারা অলক্ষ্যমণ 
স্বরূপ ও অসহায়, মিতভাষী, মুনি ব্যক্তি তব্রপ হুইবেন 1 ১৪1 

নশ্বর দেহধারী লোকদিগের গৃহ নিশ্াণ করাই ছুঃখের কারণ ও 
বিফল হয়, যে হেতু সর্প পর ক্কৃত গৃহে বাস করিয়াও সুখী হয় ॥ ১৫॥ 

উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়শার নিকট শিক্ষ। যথ| । এক নারায়ণ দেব 

চি এ 8৫ 

মা পর স্ত  » 



১৬৬ প্রীমভাগবতম্ । [ ১১ক্ক.৯অ 

সংত্য কালকলয়! কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥ . 
এক এবাদ্িতীয়োহ্ভূদাক্বাধারোহখিলা শ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

কালেনাত্মান্ুভাবেন সাম্যং নীতাহ্থ শক্তিযু। 

সন্বাদিঘাদি পুরুষঃ প্রধান পুরুষেশ্বরঃ | 
পরাবরাণাৎ পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৭ ॥ 

শপ নর পিপি পপ ৩ ্ত পিপাসপিশপপস্প পাপা | পিসী পস্পম্পা্প শী 

সম্তাবিতাবিতি বক্ত,ং গ্রথমং নংহার প্রকারমাহ এক ইতি সার্ ত্রয়েণ। একঃ কারক 
নিরপেক্ষ: পুর্বব স্থষ্টমিদং জগৎ কাল কলয়। কালশক্ত্য সংহৃত্য এক এবাদ্বিতীয়ঃ সজা- 
তীরঃ বিজাতীয় ভেদ শৃন্োহভূৎ ॥ ১৬ ॥ 

| কারণ ভূতান্থ সত্বাদিযু শক্তিঘপি সাণ্যং নীতাস্থ গতীষু। গুণ সাম্যং গ্রধানং 
তছুপাধিঃ পুরুষঃ তয়োরীশ্বরঃ। পরাবরাণাং পরে ব্রহ্মাদর:ঃ অবরেহন্যেচ মুক্তা জীবাঃ 
তেষাং পরমঃ প্রাপ্য আস্তে কুতঃ কৈবল্যসর্গিতঃ মোক্ষ শব্ধাভিধেয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

ক্রমসন্দভঃ | 

ব্যতিরিক্ত কারক শুন্য:। কালোপি কল! বন্ত স্তয় | যয়! শক্তি রূপয় কল্পাদৌ পূর্বং 
স্থষ্টমিদং তখৈব বল্লান্তে সংহত্য অখিলানাং তেষামাশ্রয়ে। লয় স্থানং সৎ অতএবৈকঃ 

সজাতীয় চিন্রুপ জীব ভেদ রহিতঃ। অদ্বিতীয়ে!) বিজাতীয় গ্রধানাদেব রহিতশ্চ সন্ আত্ম! 

ধারঃ শ্বাংশিরূপ মহ! বৈকুষ্ঠ নাথাধারোহতূৎ। তন্মিশ্নের প্রবিষ্ট আসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

কালেনেতি যুগ্নকং। আত্মানুভাবেণ স্বভাব রূপয়া শক্ত! । আর্দি পুরুষঃ মহৎ 

্রষ্টাখ্যঃ প্রথম পুকুঃ । প্রধানপুরুষেশ্বরঃ গ্রকৃদ্ধেজীর্বানাঞ্চ নিয়ন্তা | পরেষাং 
প্বীয়াংশানাং অবরেষাং বিভিন্নাংশানাং চ পরমমাশ্রয়োহসৌ কৈবল্য সঙ্গিত স্তদ| 

খ্যয়াম্নাতঃ সন্নান্তে । তর্দানীমাসীদিত্যর্থঃ | কেবল এব কৈবল্যঃ স্বার্থে য্যঞ | 

চাতুর্বর্বৎ । তত্র কেবলত্ত্েতি শ্বগত ভেদং দর্শরতি নিরুপাধিক ইতি । তদুক্তং 
তৃতীয়ে। সুণুশক্তি রস্থপ্ত দৃগিতি ॥ ১৭ ॥ 

প্স্পপপসসপ চি সপ সপ ০০৪ 

ঈশ্বর স্বীয় মায়। দারা স্থ& এই জগৎকে কণ্পান্তে কালশক্তি দ্বার! 
সংহার করিয়া আম্বাধার ও অখিলা শ্রয় রূপে এক অদ্বিতীয় হয়েন ॥ ১৬ 

গ্রধান পুরুষের আদি পুরুষ আত্মীনুভাব রূপ কাল দ্বারা সত্বাদি 

গুণ সকল সমতা প্রাপ্ত হইলে পরে পরাবর গ্রাপ্য কৈধল রূপে অব- 
স্থান করেন ॥ ১৭ ॥ 

নি সা 



১১স্ক ৯অ] শ্রীমন্ভাগবতমূ। ১৬৭ 

কেবলানুভবানন্দ সন্দোছে। নিরুপাঁধিকই ॥ ১৮ ॥ 

কেবলাত্মান্ুভাবেন স্বমায়াৎ ভ্রিগুণাত্মিকাৎ । 

ংক্ষোভয়ন্ হ্থজত্যাদ তয়! সুত্রমরিন্দম ॥ ১৯॥ 
তামাহ ত্রিগুণ ব্ক্তিৎ ক্যজতীং নিশ্বতে। মুখং ৷ 

ঘম্মন্ প্রোতমিনং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ২* ॥ 
সপ 

তত্র ছেতুঃ কেবলেতি কেবল নির্ধ্িষয়ঃ অনুভব শ্বগ্রকাশঃ আনন্দানাং সন্দোহ: সমূহঃ 

পরমানন্দ ইত্যরণ্থঃ কুতে! নিরুপাধিকঃ॥ ১৭ | 

ততঃ কেবল!দেব স্ষ্টিং দর্শয়তি ফেবলেনাত্মান্ুভাবেন কালেন হুত্রং ক্রিয়া শক্তি 

প্রধানং মহত্তত্বং। জীব সংসার হেতু ভূতে সুত্রে স্ষ্টেইপি ত্বং মাতৈরিতি সংবোধয়তারি 
মম। অরীন্ রাগাদীন্ দ্ময়িতুং সমর্থ: ॥ ১৯ ॥ 

হরট্ুব ব্যক্কি শবেনোচামানশ্ত তামিতি স্ত্রীলিঙ্গেন পরামর্শ: ভ্রিগুণ ব্যক্তিং গুণ 

বরয়ন্ত কাধ্যং অতএব বিশ্বতে| মুখং নানাবিধং ভ্রিগুণাত্মকং বিখবং অহঙ্কার দ্বারেণ স্থজতীং। 

জিগুণ কার্ধ্যস্য স্থত্র সংজ্ঞামাং কারণমাহ যনম্মিন্িতি। কারণতৃতে সমষ্টি রূপে যন্মিনিদং 
বিশ্বং গ্রোতং গ্রথিতং | বাধুব৫ গোতম তত সুত্রং বায়না! বৈ গোঁতম শ্থৃত্রেণায়ধ লোকঃ 

পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি ভূতাণি সংস্থ্ানীত্যাদি শ্রুতেঃ যেন চাধ্যাত্স প্রাণ রূপেণ জীবঃ 
মংসরতি ॥ ২* | 

সপ পা আজ এ 

ক্রমসন্গভঃ | 

স্বরূপ শক্তিমেব স্থাপয়ন্ সষ্টিং যোজয়তি | কেবলেতি। স্থগ্িকালে মহ! বৈকুগ্ঠাদাবিভূয় 
সএব শুদ্ধ স্বরূপ গ্রাভাব রূপয়! শক্ক্যা ব্রিগুণাক্মিকাং প্রধানৈকরূপাং শ্বমায়াং সংক্ষোভয়ন্ 
সত্রং স্থজতি ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২৯ ॥ 

শে শি 

| ০ 

7 ০৯ জপ অপ জপ আপ পপ পো শী পা পাস ্প  সপসপা উপপপ্পপপপথাপ প্পাপ প্্  া্া ০ 

যেহেতু তিনি নির্ববষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দ সন্দোহ এবং 
নিরুপাধিক হয়েন ॥ ১৮ ॥ 

হে অরিন্দম! কেবল আত্মানুভব রূপ কাল দ্বার! ভ্রিগুণাত্মিকা 

স্বীয় মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়! সেই মায় দ্বারা ক্রিয়। শক্তি প্রধান মহতত্বকে 
প্রথমতঃ স্বস্তি করেন ॥ ১৯॥ 

অহঙ্কার ঘারা বিশ্ব জন কাঁরীণী অতএব বিশ্বতোমুখা, ত্রিগুণাত্বিকা 

সেই মায়াকেই সুত্রাত্বা কহেন, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে, এবং 
যাহার দ্বার জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি হয় ॥ ২০ ॥ 

চে স্পা সশ পাটি 
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যথোর্ণনাভি হ্ৃদয়াদুর্ণাং সংতত্য বক্ত তঃ। 
তয়। বিহৃত্য ভূয়ন্তাং গ্রসতোবং মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥ 

ত্র যক্্র মনে দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া | 
ম্নেহাদ্দেষান্তয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ ম্বরপতাং ॥ ২২ ॥ 

কীটঃ পেশক্কতং ধ্যায়ন্ কৃভ্যান্তেন প্রবেশিতঠ | 
যাতি তৎ সাত্মতাং রাজন্ ৃর্্বরূপমসংত্যজন্ ॥ ২৩ ॥ 

তদেবং শিক্ষিতমর্থ মুক্ত। দৃষ্টাত্তমাহ যথেতি 'জদয়াদুদগতাং বক তো বন্ধেণ নংতত্য 

প্রসার্য্য বিহ্ৃত্য জ্রীড়িত্ব। ॥ ২১ ॥ 

তগবছ্যান পরাণাং তৎ সারপ্যং ন চিত্রমিতি । পেশস্কৃতো। ভমর বিশেষাজ্জ্ঞাত ূ 

শিত্যাহ মত্র বজেতি মকলমেকাগ্রণ ॥ ২২॥ | 

কুডাং প্রবেশিতো! নিকদ্ধ: ভয়েন ধ্াার়ন্ সাম্মতাং সারপ্যং। সাম্যতামিতি পাঁঠে। 

বার্তা । পুর্ব বূপমসংত্যজন্লিতি। 'অন্তায়মভি প্রায়: ঘদ1 তেনৈণ দেভেনান্য সাজগা' ূ 

দৃশ্ঠতে তদ1 কিং বক্তব্য দেহাস্তরেণ সারূপ্য* ঘটত টি ॥ ৯৩। ূ 

মা শপ শী শপ পপ শি সপ আপি আপি সপসপাম্পশী” পট শশা ৮ শি পা পপ তি ৬: প সপ পিপি লা 

ক্রমসন্দর্ভঃ 1 

তদেতচ্চ যৎ কিঞ্চিদংশেন কীটবিশেষং গুরুং মত্ত! অবগ্তমিত্যাহ। যণেতি। উর্ণ 
নাভিরত্র দীর্ঘ হৃক্ষমঃ কীট বিশেষঃ তন্তৈব বক্তে পোদিগবণ নিগরণ টে ॥ ২১ ২২ ২৩॥ 

স্স্পাশ শী টি শটী শর শী? ৩ শিস াশিতি 5 ২ শাসক শী শাঁীশীশী? টি শীত শি শীট 

যেমন উর্ণনাভি হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তৃত করিয়! তারা ও ত্রীড় 

করতঃ পুনর্ববার তাহা গ্রান করে তদ্রপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয় করেন ॥ ২১॥ 

পেশস্কত অর্থাৎ কুমরিকা কীটের নিকট শিক্ষা যথ।। দেহী 
ব্যক্তি ন্লেহ দ্বারাই হউক বা দ্বেষ বশতই হউক আর ভয় নিমত্তই 

হউক, যে খানে যে খানে সর্ববতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্র রূপে মন 
ধারণ করেন, তাহার সেই সেই রূপ প্রাপ্তি হয় ॥ ২২॥ . ৰ 

হেরাজন্! কোন কোন কীট অন্য বলবান কীউ কতৃক ধৃত ও ূ 
কুড্য মধ্যে প্রবেশিত হৃইয়। ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করত পূর্ব রূপ 

পরিত্যাগ ন! করিয়াই তৎ সারপ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩॥ 



১১স্ক ৯অ ] শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১৬৯ 

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষ মে শিক্ষিত মতিঃ। 

স্বাত্বোপশিক্ষিতাং বুদ্ধি শুগু মে বদতঃ প্রীভো! ॥ ২৪ ॥ 

ৃ দেহোঁগুরু মম বিরক্তি বিবেকহেভূর্বিত্রৎস্ম সত্ব 
ৰ নিধনং সত্তহার্ড [দর্কং। তত্াস্ভিনেন বি্বষাঁমি 

ৃ যথ! তথাপি পারক্যমিতাবনিতো| বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥ ২৫ ॥ 

জায়ান্্জার্থ পশু ভূৃত্য গৃহাঁপ্ত বর্থান্ পুষ্ণাতি যৎ 

ূ 

সা শিস সপপলানপপিস্মপ স্পা 

পদেতাদেব শিকষিতমাহ স্বাত্সেতি। স্বাআ্নো দেহাচ্ছিক্ষিতাং ॥ ২৪ ॥ 

গুরুত্বে হেতুং বিরক্কি ওউিবেক হেতুঃ। বিরক্তি হেতৃত্মাহ সত্ব নিপনং উৎপত্তি 
বিনাশৌ বিভ্রৎ স্মকিঞ্চ সহতং সম্ততং অর্থদর্কং দ্:খমোবোত্তরোত্তর ফলং বিভ্রৎ। 

যঙ্জা সনন্ার্সিবেব উদর্দ উত্তর ফল যস্ত তৎ সত্ব নিপনং বিভ্রৎ। বিবেক হেতুত্বমাহ 
ূ ত্রত্বানীতি । যথা ষথাবৎ এবমতীপকারিত্বেছপি দেহেনৈবাস্তা কর্তব্যেত্যাহ তথাগীতি। 

ৰ পারকা* শ্ব শৃগালাদি ভক্ষামিতি নিশ্চিতবান্ ॥ ২৫ ॥ 

ৰ " সন্'্তাতাদর্কতা" পপ্রপঞ্চয়তি জায়েতি দ্বাভাং। যশ্ত দেহন্ত প্রিয়চিকীর্ষয়! ভে!গ 
পাপ পপপি্াপাপা পাপা কপ সাপ ০ পা পা শি পপশ্ীশিশপাপশশীশ শত শী শি শাক মর 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

এষা মতিরিতি জতাবেকত" ॥১৪ ॥ 

ূ 
ূ 

ূ দেভে!। মানুনলক্ষণোয়* । অনেনৈব দেভেনৈব বিমুষামি । অন্ত ব্ৈতাদৃশ রা 

সি তি ৮ শালা লাশ পতিত শপ শি পস্পীপপপপন্পশীশীী | টি শী পি পেশী শপ পপি পাপী ৮ পাশ শা ৮ সীট পাপ” কস শপ পপ 

হেরাজন্! এই রূপে এই সকল গুরু হইতে আমি এই হামস্ত : 
বিষয়, শিক্ষ। করিয়াছি । আর আমি স্বীয় গুরু হইতে যাহা শিক্ষা 
করিয়াছি তাহা কছিতেছি শ্রবণ কর ॥২৪ ॥ 

বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই শীরীরও আমার গুরু হয়েন, যে 
হেতু এই শরীর উৎপত্তি বিনাশ শালী ও নিরস্তর উত্তরোভর দুঃখ 
বিশিষ্ট 1 অতএব ইহাকে শৃগাল কুন্ধুরাদির তক্ষ্য নিশ্চয় পূর্বক 
ইহ! ঘারছি তত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া খ্রসঙ্গ রূপে বিচরণ 
করিতেছি ॥ ২৫॥ 

যে দেহ স্বীয় কষ্ট স্বীকার করিয়াও ধন সঞ্চয় করে ও যে দেহের | 

০ রা শত এপ পি অপ শিপ সাপ পাশ আপি শে শি. আশি সা ০ 



রঃ 
১৭০ স্ীয্ভীগবভমূ ৷ [ ১১স্ক ৯ 

সপ সপ | পে পাপা আপীল | স্পা শী পাজি সপ সা 

প্রিয় চিকীর্ধয়! বিতম্বন্। স্বান্তে: স্বকৃচ্ছ মবরুদ্ধ 

ধনঃ সদেহঃ ৃষ্টাস্ বীজ মবসীদতি রক্ষধর্ম ॥ ২৬ ॥ 

জিহ্বৈকতোহমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ধা শিশ্বোন্যত 
স্বগুদরং শ্রবণৎ কুতশ্চিৎ। স্তরাণোন্যত শ্চপল 

দৃক কচ কর্ধাশক্তিবহ্ব্যঃ সপত্্য ইন গ্রেহপতিং নুনস্তি ॥ ২৭ 
শপে পিপাসা সপস্াপা প্পাাসস জপজপত | পাপা 

সম্পাদনেচ্ছয়া জায়াদি বরগান্ বিভব পুফ্কাতি পুরুষঃ | কথং ভূতঃ সক্তচ্ছং যথ! ভবতি 
তথাবকুদ্ধানি অঞ্সিতানি ধনানি যেন সঃ। দেভ বিশেষণ" বা। সদেহঃ স্বাস্তে আযুষে! 

ইস্তেইবসীদতি নম্ততি। কিঞ্চ দেহস্ত নাশেহপি ন ছুংণ সমাপ্তিরিত্যাত অন্ত পুরুষন্ঠ 

দেহাস্তর বীজং বর্ম সৃষ্টেতি ৷ বৃক্ষন্তেব ধর্খেো যন্ত সঃ ॥ ২৬ ॥ 

কিঞ্চ ছিহ্বেতি। অমুং দেহং তদভিমানিনং পুরুষং বা একতঃ রসং প্রতি ভিহবাপ 

কর্ষতি আচ্ছিনত্তি কর্হি কদাচিৎ তর্ষ। পিপাসা জল: প্রতি । শিশ্বো ব্যবায়ং গতি তক 

স্পর্শং প্রতি। উদ্দরমন্্রং প্রতি। শ্রবণং শব্দং গ্রতি। গ্রাণে। গন্ধ* গ্রন্তি। চপল দৃক্ 
রূপং প্রতি । কচ কচিৎম্বস্ব বিষয়ং গ্রাতি কর্ম শক্তিঃ অনাদপি কর্শেজিয়ং লুনস্তি 

োটয়স্তি বহবাঃ এক স্কামিক! যথ! ওষধি বলেন বৈপরীতাঁৎ রোগিণং কুর্বন্তি নিয়মেন 

বসন্তাঃ সারং হরস্তি ইতি গেহপতিং গেহ দেহয়ে পতিং নিরকারমপি ২৭ ॥ 
৮ পা এ শ্ীশিসাশস্পিএশীশীপীশি ৮ 

জরমসনর্ডঃ ( | 

ভাঁবাৎ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥২৮ ॥১৯1 ৩০ ॥ 

৩. স্পা তি পাপী প্পসিপিপীপলি পাশ 7৩ 

শপ আপ লা শশা প পপ খা” আপ শা শট শা বড ৯ পপ | পা শি শপ শিপ | শিপ সপন 

প্রীতির নিমিত্ত লোকে জায়াপত্য, ধন ধান্য, পশু ভৃত্য ও ও গৃহ আত্মীয় 

ষর্গকে বিস্তৃত রূপে পৌষণ করে, সেই দ্বেহ আয়ুঃ শেষ কালে এই 
পুরুষের দেহীস্তর প্রাপ্তি ধাধন কর্ণা স্থজন করিয়া স্বয়ং ওষধি রৃক্ষের 
ম্যায় বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥ ও 

একদিকে জিহ্ব। এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, 
অন্যদিকে ভূ! ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে, কোন দিকে শিশ্ন, 

কোন দিকে ত্বক্, কোন দিকে উদর, কোন দিকে আতর, কোন দিকে 
স্রণ, কোন দিকে চক্ষু,।ও কোন দিকে কর্ম শক্তি, এক গৃহ পত্বিকে 

বন সপত়ীর ম্যায় আকর্ষণ করে ॥ ২৭॥ 

1 

০ ০ পপ পপ পপ পপ পপ সপ 

(ররর... পপ পপ পপ. পপ পাপ 

্ সিল 



১১ক্ক ৯অ ] স্রীমদ্তাগবতমৃ। ১৭১ 
স্পা আপি শশী পাশা পা পাশে টপ 

টা পুরাণি বিবিধান্যজয়া্থ শক্ত্যা রক্ষান্ সরি 

স্থপপশূন্ খগদন্দ শৃকান । তৈস্ডৈরতৃষ্ট হৃদয়ঃ 
পুরুষং বিধায় ব্রক্মাবলৌক ধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮ ॥ 

লব্ধ স্বৃদুল ভমিদংৎ বনু সম্তবান্তে মানুষ্যমর্থদ 
মনিত্যমপীহ ধীরঃ | তুর্ণং যতেত ন পতেদন্চু 

স্ৃত্যুযাবমিংশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৯॥ 

এবং সংজাত বৈরাগোর বিজ্ঞানালোক আত্মনি। 
শশী শা শিপ ০৮ এ শী শা সপীসশি ভরি ০ পি শী পাপ রাস, সি 

তদেবং দেহে গুরুরিত্যাদি জিডি ধেিরক্তিধিবেক তিহনালির ইদানীমন্ত 

দেহস্তাতি ছূর্লভত্বং দর্শয়নীশ্বরনিষ্ঠাং বিধত্তে স্যষ্টেতি দ্রাভাযাং। পুরাণি শরীরাণি। পুরুষং 

পুরুষ দেহছং। ব্রক্ষপোইবলোকায়াপরোক্ষায় ধিষণ! বুদ্ধি ধশ্মিন তং। তদুক্তং তাসাং মে 

পৌকুষী প্রিয়েনি । জুতিস্চ পুকুষত্তে চারিস্তরামাত্মেত্যাদি। তথ| ত্ঞাভো। গামানযত্তা 
অক্রনন্নবৈ নোৌয়মলমিতি তাভ্যোহশ্বমানয়ত্ত। অক্রবন্নটব নো৯য়মলমিতি তাভাঃ পুরুষ! 

নয়ত অন্বন্ স্থুকৃতম্বনভেতি ৮ ॥ ২৮ | 

তম্মদ্বহনাং সম্ভবানামন্ত্ে মানুষাং অনিত্তামপার্থদং পুক্ষষার্থ গ্রাপকং দৈবালক। 

ইদমনুমৃত্যু অন্তু নিরন্তরং মৃতাবে। ঘন্ত তত যাবশ্রপতেৎ তাবদেব তুর্ণং শীত্রং নিঃশ্রেয়মায় 

যেত । বিষয়ঃ পুনঃ সর্বতঃ পশ্বাদি যোনিঘপি হ্কাদেব 7২৯ ॥ 

তদেবং হেয়োপাদেয় বিবেকং বহুণ! নিরপা ইদানীং যছুক্তং ত্বস্ত কল্পঃ কবিদ কষিঃ 
পপ পাপ পবা পর ০০৯ 

প্রভু পরমদেব, স্বীয় শক্তি মায়৷ ঘার! নব ছার বিশিষ্ট নানাবিধ 
পুরী ও বৃক্ষ, উরগ, পণ্ড পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি স্থষ্টি করিয়া তাহাতে 

অন্তঃফরণের পরিতোষ ন! হওয়াতে পরে আত্মাবলোকন সমর্থ বুদ্ধি 

বিশিষ্ট পুরুষ শরীর নির্্ীণ করিয়া! হট হইলেন ॥ ১৮ 

ধীর ব্যক্তি বু জন্মের পর পুরুতার্থ প্রাপক, রর এই ছুর্লভ 
মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে পুনর্ববার পশ্বাদি যোনিতে পতিত 
হইতে না হয় ও সর্বতোতাবে মুক্তি লাত হয়, শীঘ্র এরূপ যত্ব করি- 
বেন ॥ ২৯॥ 

এই রূপে অবধূত ব্রাঙ্মণ হেয় উপাদেয় বিবেক বহু প্রকারে নিরূপণ 
নিতেন টানি রনি রিনি 

সস অপ ০ ০০০৩ পাট পাপ পপ ০৮ পাপ পাপন পা পপ শী জিপ পপি অপ পপ আপা 



শট পর আপন ০ 

১৭২ ্রীমস্তাগবতম্ । [ ১১স্ক ৯অ 
পু রা শি শিপ শি পাশা শা রি - শী স্পেস শা স্পীাপপ্পীশী শশী মল সপ পাপ আপস পল 

বিচরামি মহীমেতাং মুকতসঙ্গোহনহং কৃতঃ ॥ ৩০ ॥ 

| নহ্হেকম্মাদগরো জ্ত ণনং সুস্থিরং স্াৎ স্পু্ধলং | 

ব্রন্ধৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিতিঃ ॥ ৩১ ॥ 

জ্ীতগবানুবাঁচ | 

ট্ভ্যকত। স যছুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরদীঃ | 
মি পপ পল শা পেত ত শপ পপ সপ ত 

ইত্যাদি তন্তেবুরমাত এবগিতি । বহুভ্যে! গুরুভাঃ শিক্ষিতেন বিশিষ্ট জ্ঞান মেবালোকঃ 

প্রদদীপে | যস্ত রঃ সপ্তমান্ত' বাত্ম বিশেষণ" আত্মনি স্থিত এব মহীং বিচরামি ॥ ৩০ 

নন কিং বুনি গুরুভিঃ নহি শ্েতকেতু ভূগি প্রমুখৈ বহবো গুরব আশ্রিত! স্তব্লাহ 

নহোকন্তাদিতি । বভপ! মগ্রপঞ্ণ নিশ্পপঞ্চ ভেদাদিভিঃ অয়* ভাবঃ নৈচ্ছে পরমার্থোপদেশ 

গুরবঃ কিন্ত অগয় বান্তিরেকাভ্যামাক্মনাসস্তাবনাদি মাত্র নিবর্তকাঃ তেষাঞ্চ বহুত্বং যুক্ত 

মেবেশ্ি জ্ঞানপ্রদ গুরুগেকমেব বক্ষাতি মদন্িজ্ঞ* গুকং শীন্তমুপাসীতেতি। উক্ত 

তশ্ম।দগ,৫ং 'গ্রপদ্যেত জিজ্ঞাস শ্রেয় উত্তমমিত্তি ॥ ৩১ ॥ 

বিঞ্ দব্বাত্রেয়ো গোগর্দি মাপুরুভয়ীং যছু হৈহয়াদা! ইতবাক্রত্বাৎ যথাণতং তখৈব 
সপ ০৯৬ পর ও আলা সস পা শি শপ শা শি শা িপিপাটি পাপা ও শপ শিপ শি জা শশী পপ জপ পপ আপস আপ 

ক্রমসন্দভঃ। 

মগ্বেক এন যোগো। গুরুক্তূকিঃ । তম্মাদেব সপরিকরং জ্ঞান* মেতশ্ততি কিন্বা 
স্/ পপপাসপসপিপস্প পপ কপ পপ জপ পা পিপিপি জ পাপা পি পপি পপ পপ | পেশী | পিসী শি কি শশিশিশি শী পাশ সপ পা পাক 

করিয়া এক্ষণে যছুরাজ যেজিজ্ভাঁন! করিয়াছিলেন, আপনি' সমর্থ, 

পণ্ডিত ও নিপুণ ইত্য।দি বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছেন, মহারাজ! 
এই রূপ বছু গুরু হইতে শিক্ষিত হইয়! লব্ধ বৈরাগ্য বশতঃ বিজ্ঞা- 

নালোকফ বিশিষ্ট আত্মাতে অবস্থান পুর্ধক মুক্ত ও নিরহষ্কৃত হইয়া 
সম্প্রতি পৃথিবী পর্যটন করিতেছি ॥ ৩০ | 

হে রাজন! যদি এরূপ আশঙ্কা কর, টার ভৃগু গ্রসৃতি 
বনু গুরু আশ্রয় করেন নাই, আপনি কেন এই সকল গুরুকে আশ্রয় 
করিলেন, উ্ছার কাঁরণ বলি শ্রবণ কর, এক গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানের 

ব্যবস্থা স্থির ত্র ব1 নিণীত হয় না; যে হেতু ব্রহ্ম অদ্ধিতীয় হইলেও 
ভিন্ন ভিন্ন ধধির| নাঁন! প্রকারে তাহাকে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ 

| শগবান্ কহিলেন গভীর বুদ্ধি ত্রাণ যছুরাজকে এই রূগ কহিয়! 
8) 8৫ 

2 পিসি শাহি শিপন পলাশী তা | পেছেল | ুরজস্দ (০ 

রিপার হরর 05ি7 



এ হা 
১১স্ক ৯অ] শ্রীমষ্ভাগবতম্। ১৭৩ 

পাপী বিরান 

বন্দিতঃ স্বর্চিতো রাজ্ঞ। যয গ্রীতো যথাগতং ॥ ৩২ । 
অবধূতবচঃ শ্রত্ব। পুর্ববেষাৎ নঃ সপূর্ববজঃ | 
সর্ববসঙ্গ বিনিমুক্তঃ সমচিভো বভূধহ ॥ ৩৩ ॥ 

| ॥ ইতি শ্রীভাগক্কতে মহাপুয়াণে পারমহংস্যাং সংহিভায়াং 
বৈয়াসিক্য একাদশক্ষন্ধে ভগবছুদ্ধব সম্বাদে অবধূত গীতৎ নবমো- 
হধ্যায়ঃ | %॥৯।॥% ॥ 

যদৃচ্ছষ। যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

তগবান্ ন্বয়* ব্রন্ষবিৎ কুলমিতি শ্লাঘতে নঃ পূর্বেষাং পূর্বজ ইন্িা? অত্র সংগ্রহ 

শ্লোকাঃ। কপোত মীন হবিণ কুমারী গজ পন্নগাঃ। পতঙ্গঃ কুরর শ্চাষ্টো হেয়ার্থ গুরবে! 
মতাঃ | মধুরুৎ্ মধুহর্ভাচ পিঙ্গলাচ ছয়োম্্রয়ঃ। উপাদেয়ার্থ বিজ্ঞানে শেষ! পৃথ্। দর়ে। 

মতাঃ। তদবান্তর ০তদশ্চ তত্র তত্র; স্কটাকৃতঃ । অপার জ্রিতর়ে মপ নবাষ্রাবীরিতাঃ 

ক্রমাতৎ ॥ ৩৩ ॥ 

॥ ক | ইত্যেকাঁদশে শনমঃ | % ॥ 

ক্রমমনভ: | 

মতান্তরজ্ঞ| এবান্ঠে গ্রষ্টব্যাঃ | কিং গুর্বাভানৈ বাবভারিক পদাখৈরিহাশঙ্ক্যাহ নহীতি। 

একনম্মানুখ্যাদগ রোল নং স্থপুফলৎ স্স্থিরং তদপি নস্তাৎ ন সংপদ্যতে। কুতস্তন্জাহ ত্রন্ষেতি 
তত্বন্মতেন মতিভঙ্গাদিতার্থঃ । তত্ান্মহাগুরূপদ্িষ্ট মনত পোধায় তদ্দিকদ্দ মত নির 

সনায়চ স্ববুদ্ধা! মননার্থং ব্যবহারিক পদার্থ এব গুকত্বেন সম্ভাবিতাঃ। তু কপিলদি 

মতাস্থর স্থাপক1 ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ | 

॥ * ॥ কাভানি ক্রমসন্দর্ভে নবমঃ ॥ ক ॥ 
স্পা সপ সপ পাপা শক্ত ওল 

ূ 

পিস পশম ০ সপ ও সপ. পপ আজ 

তাহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক স্বয়ং রাজা কতৃক গিতি॥ ও বর্দিত হ্ইয়। 
যথা হইতে আসিয়াছিলেন প্রীত হৃদয়ে তথায় গমন করিলেন ॥ ৩২॥ 

ছে উদ্ধব! আমাদিগের পূর্ব পুরুষের! এই অবধূত বাক্য শ্রাবণ 
করত সর্ধব সঙ্গ বিনির্ধুক্ত হইয়া সমচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

॥%॥ ইতি একাদশে মবম অধ্যায়ঃ ॥% 0 
ষ | ___ ই 



পেশ কী শী শী শিশীক্িট শা শচাশিটি শীল শাহি পপীসপসীিল্প ীসপাকিপেথাদজপসপেপীপপপাল তি পিপিপি তি আপ আসিস --শশপিশীশিশীটি শা শি শিপ পসিশসপিসপ আপ আপস সপ পাশ পশাশা 7 এস সস গস সপ 

১৭৪ শ্রীমস্তাগবতমূ.। [ ১১স্ক ১০অ 

ভগবানুবাচ ॥ 

মযোদিতেষ্বহিতঃ স্বধন্মেষু মদাশ্রয়ঃ | 

বর্ণাশ্রম কুলাচার মকামাত্ব। ঘমাচরেত ॥ ১॥ 

অন্বীক্ষেত বিগুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াতনাং। 
পরশ শপ পাস 

চতুবি*শতি গুর্বাধ্যা লব্ধ সস্তাবন! তৃবঃ। উদ্ধবস্তাত্বতত্বাপ্তৌ সাধনোক্তিরতঃ পরং। 

দপমে দেহ সন্বদ্ধাৎ সংস্যতি নান স্বতঃ। ইত্যেতদ্ব্ণয়ামাস মতান্তর নিরাসত: ॥০॥ 

তদেবমন্বয় ব্যতিরেকান্ডা'যুৎপন্ন বিবিক জ্ঞানন্য তত্ব জ্ঞানায়াদিত 'আরতা সাধনান্থ্য 

পর্দিশতি শ্রীভগবান্ ময়েতি | ময়! পঞ্চরাত্রাদ্বযক্ত বৈষ্ণব ধশ্বেযু অবহিতঃ অগ্রমত্তঃ 

সন্ তদবিরোধেন বর্ণাদযাচারমন্তরতিষ্ঠেৎ ॥ ১ 
কথমকামাম্মহা সস্তবতি তত্রাহ অর্বীক্ষেতেতি | স্বধ্পৈ বিশুদ্ধ চিত্রঃ সন্ দেহিনাং 

বিষয়েযু সতাত্বাভিনিবেশেন বে মর্ধে আরম্ত! স্তেষাং ফল বৈপরীতাং পণ্ঠেৎ এবং ফল 
আপ ৮ ০০ পপ কি পাপী পপ পত পাপা | শসপিশীলা | পিপাসা পপ পাসপোপপস্পাপপিপ আপস মস. সপ 

সন্দর্ড 

তদ্দেবং শ্রীষহুদ্ধবমূপলঙ্ষণী কৃভ্যোপদিষ্টমিতি যগোক্তং তথ! জ্ফ,ট মেবান্তান্ প্রতাপ 

দিশতি ময়েতি 1 ১ ॥ ২ ॥ 
পা 

পপি পম পপি সপ পপ পাপা ৪৪৮০০০০০০৯০ 
সাপটি লা শশী পাস্ীপ্পীপিপা শিপ আপেল বাপ্পা 7 সপ শিস স্পা শিক পপ, জা ক স্এ_. 

দশমাধ্যায়ে চতুবিং্শতি গুরুর উপাখ্যান শ্রবণে বিশুদ্ধ চিত্ত 

উদ্ধবের আত্মতত্ব জ্ঞান সাধন রূপ দেহ সম্বন্ধ বশত আত্মার সংসার 

স্বরূপতঃ নহে, ইহ! মতান্তর নিরাস পূর্ববক শ্ীরুষ্ণ কর্তৃক বর্ণন ॥ ০ ॥ 

এই রূপে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বার! উত্পপন্ন বিবেক জ্ঞান উদ্ধবের 
তত্তৃজ্ঞান নিমিত্ত প্রথম হইতে আরম্ভ করত সাধন সকল উপদেশ 

পূর্বক ভগবান্ কহিলেন, আমার আশ্রিত ব্যক্তি আম! কতৃকি পঞ্চরান্রি 

প্রভৃতিতে কথিত বৈষ্ঃব ধর্ম প্রমাদ শুন্য হইয়া অৰিরোধী রূপে কামনা 
পরিত্যাগ পূর্বক বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠান করিবেক ॥ ১॥ 

যদি বলকি রূপে বাসনা £শুন্য হইবেক, তাহার উপায় এই যে, 
্বধর্্মাচরণ দ্বার! বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি বিষয়াসক্ত প্রাণি গণ কতৃকি বিষয়ে 
সত্যত্বাভিনিবেশ বশতঃ যে সকল. আরম্ভ কৃত হয়, তাহাতে কল 

টি পপ সপ ১ ১0১ 

সি 

নাঃ রা 



১১ক্ক ১০অ] জ্ীমন্ভাগবতম্। ১ নি 

গুণেষু তত্বধ্যানেন সর্ববারস্ত বিপর্যয় ॥ ২॥ 
স্প্তস্ত বিষয়ালৌকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ। 

নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাতবধীগ্তগৈঃ ॥ ৩॥ 
ৰ নিবৃত্তৎ কর্ম সেবেত প্রবৃতং মৎপরস্তযজেৎ। 

ৃ জিজ্ঞাসায়াং সতপ্রবৃভে | নান্রিয়েৎ কশ্মচোদনাৎ ॥ ৪ ॥ 

ূ 

শপ এ 

|  কিঞ্চ কাম্য বিষয়াণা* গিথ্যাত্বাদপীতাহ স্প্তশ্তেতি। বিফলঃ অর্থশৃন্তঃ। তব্বৈবং 
| গ্রয়োগঃ ইঞ্জিয়ৈ বা! বহি নর্দান! বুদ্ধিঃ সা বিফল! নানা ত্মকহাৎ প্রশ্থিয়কত্থাচ্চ মনোজন্য 
| শ্বপ্র মনোরথবদিতি ॥ ৩॥ 

ৰ অতঃ গ্রবুন্তং কামাং'কর্শ ভাজ্েৎ। নিবৃত্বং নিভ/নৈমিত্তিকমেৰ কর্ কুর্ধযাৎ। আত্ম 

| ধিচারেতু সম্যক প্রকে নিরত্তি কম্ম চোদনামপি নাদ্রিয়েত ॥ 8 ॥ . 
সপ সপ সা সস চা শি শপ পি | পি শিপ পপপাপস্পা পিপল পস্পাসপিপাস্পী তা স্পা ০ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

|. গুণৈরিজ্িবৈঃ ভেদাত্ম পী বহি নানা বুদ্ধি: । ভক্কিনূপা ভেদাত্ম পীস্ত্ নানাক্মিক। 

। নতবতি। শ্ঁভগবদুপালম্বনৈকাত্মত্বাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩] 

| মধ্পর ইতি ক্রিয়াভয়েষপি যোজ্যং। মদাশ্রয়ং বিন! সর্বমপি তত্বদ্ধার্থ মিত্যভি 
[শ্বায়াৎ। সংশকেন পরন বৈরাগ্য পূর্ব হচয়তি। বছুকং শ্রাগীতাহ। আকুরক্ষো 
| মুনের্ষেগ* কর্ম কারণমুচ্যন্ছে । যোগারূঢন্ত তশ্তৈব শম২ কারণমুচ্যতে । যদাহি নেঙ্গি- 

ৰ রার্েষু নকর্শনুস্বজ্জতে | মর্ব স'কর্পসংন্তাসী যোগারট স্তদোচাযতে ইতি ॥ ৪॥ 

€. শশী সাপ পপ াস আ পপা 

| বৈপরীত্য দর্শন পূর্বক কামনা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ২॥ 
| বিষয় ধ্যান করিতে করিতে প্রন্থপ্ত ব্যজির স্বপ্প মনোরথ মাত্র 
বিষয় দর্শন যেমন না'ন। রূপ প্রযুক্ত বিফল, তদ্রপ বাহিরে ইন্ডরিয় ছারা 
যে নানাজ্ঞান তাহাও বিফল জানিবে ॥ ৩ ॥ 

অতএব মদধীন ব্যক্তি কাম্য কণ্্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য নৈমিত্িক 
কণ্মানুষ্ঠীন করিবেক, পরে আত্মতত্ব বিচারে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া! নিত্য 
নৈমিত্তিক কর্ম বিধিতেও আর আদর করিবে না ॥ ৪ ॥ 
& 0. 81 ৮ সস, ন __০ 

সপ পপসীপাপা পপ _ 

সপসপ্প সপ সপ পাস স্মিত সস 



১১ 00000 রি 
১৭৬ শ্রীমন্ভাগবতম্। | ১১স্ক ১০অ 

যমানভীক্ষং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ কচি । 
মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্তমুপাসীত যদাত্মকং ॥ ৫ ॥ 

অমান্যমৎসরে। দক্ষ নির্মমে। দৃঢ়সৌহদঃ | ৰ 
অসত্বরে! হর্থজিজ্ঞাস্থরনসুয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥ 

জায়াপত্য গৃহ ক্ষেত্র স্বজন দ্রবিণাদিযু। | 

|. কিন্ত কামান্ অহিংসাদীন্ অভীক্ষমাদরেণ সেবেহ শৌচাদী*স্ত নিয়মান্ ন্ টিধগ 
শক্তি তথাস্ম জ্ঞান বিরোধেন যমান্ দ্বাদশ নিরমাংস্চ একোনবি'শেইধ্যায়ে বঙ্াতি । 

কিঞ্চ যমেঘপ্যাদরং পরিত্যজা গুরুমুপাসীতেত্যাহ মদভিজ্ঞমিতি । মদাত্মকং মদ্দরপহ 1৫1. 

খুরুসেবকল্ত ধর্শামাহ অন্নানীতি। দক্ষঃ অনলসঃ নির্শাম: জায়াদিবু মম! শূন্য: | 
গুরৌভূ দৃঢ়সৌহদঃ। অসত্বরঃ অব্যগ্রঃ। অমোঘবাক্ বার্থালাপরহিতঃ 1 এহান্তে 
শিষালক্ষণানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৬। 

নন্থু জায়াদিষু কথং নিশ্দবমঃ স্তাৎ তত্রাহ জায়েন্তি। ওঁদাসীন্ত হেতুং বিবেক" 

দর্শযতি আত্মনোহ্থং প্রয়োজন সর্বত্র সমমিব পশ্তনিতি । অয্বং ভাবঃ সর্দ দেতেঘাত্মন 

একত্বাৎ জায়াি দেহে অগ্যন্মিংশ্চ দেহে আন্মনোধ ুখাদিঃ » মম এৰ কেন বিশেষেণ 
সপ ০ শত কপ পপ আপ আও পা পাত | পপি পিক শা পপি শি | ক শী পি 

শপে শপ পপি পপ 

স্মপি ০ শপ পা সপ ০৯ 

ক্রমসনভঃ | ূ 

যমানিতার্ধকং ॥ ৫ ॥ 

মদভিজ্ঞমিতি যুগ্কং। জার়াদিষু উদ্াসীনঃ মমত। বিশেষমভাবয়ন্। যতঃ সর্বেষু 

জীবেষু হার ছুঃখ হানিরূপং চার্মাত্মন ইৰ চিঠি বাঞ্চন্। অতঃ সমংচ পশ্ঠনিতি ॥৬॥৭ 
পপ জা শা পপ পপ ০৩ পপ | শিস শাপলা শাসপি 

মৎ পর হইয়া সর্বদা আদর পূর্বক যম অর্থাৎ অহিংসাদির অনুষ্ঠান 
করিবে এবং যথাশক্তি নিয়ম অর্থাৎ শৌচাঁদ্ি কন্ম করিবে। আর 
আমাকে জানেন অথচ আমার স্বরূপ শমত। গুণবিশিষ্ট গুরুর উপাসন। 
করিবে ॥ ৫॥ 

গুরুসেবকের ধন্ম এই যে, শিষ্য ব্যক্তি অভিমান শুন্য, নিরহঙ্কৃত, 

৷ অনলম, মমতা! রহিত, সৌহ্ৃদ্য বিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাস্থ, অসুয়। শূন্য 
ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন ॥ ৬॥ 

আর জায়া, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন জনাদি সমুদাঁয় বিষয়ে উদাসীন 
ঠা 1 
পিপাসা পাত পা পপ পর ০ আতা স্পা শা সপ 
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উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্েঘর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥ 
বিলক্ষণঃ স্থুল সুক্ষাদ্দেহাদাতেক্ষিতা স্বদৃকৃ। 

যথাগ্রি দারুণে দাহাদ্দাহকোহন্ঃ প্রকাশকঃ ॥ ৮ ॥ 
নিরোধোৎপন্তাণু বৃহন্নানাত্বং ততকৃতান্ গুগান্। 

অন্তঃপ্রবিষ$ আধতে এবং দেহ গুণান্ পরঃ ॥ ৯॥ 

ঘোহসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোহয়ং পুরুষস্তহি | 

এতেঘেব নমত্বাভিনিবেশ ইতোবমুদাসীনঃ সন্ গুরুং প্রপদ্যেতেতি ॥ ৭॥ 

অহে! কোশুসৌ দেহ ব্যতিরিক্ত আত্ম। যন্তৈক্যাদর্থঃ সর্কেষু সমঃ স্তাৎ তমাহ বিবক্ষণ 

ইতি । স্থুল সৃক্মাদ্দেহদ্বয়াত্ব। অন্ত: বতে। বিলক্ষণঃ | দ্বেধ। বৈলক্ষণ্যং দর্শতি ঈক্ষিতা 

স্বদৃুক্ ইতি ॥ ভ্রষ্টাহি দৃণ্তাদিলক্ষণঃ স্বগ্রকাশশ্চ জড়াদিলক্ষণয়োরন্তত্থে দৃষ্টান্ত: যথান্নি 

দর্হকঃ 'গ্রকাশকশ্চ দাহাৎ গ্রকাশ্তাচ্চ দাকণঃ কাষ্ঠাদন্যঃ তদ্বদিতি ॥ ৮ ॥ 
আঅনেনৈৰ দৃষ্টান্তেন নিত্যত্থানাদিত্র বিভুদ্ধৈকত্বাদয়োহপি সিদ্ধান্তীত্যাহ নিরোধেতি 

যথ। দারুঘন্তঃ গ্রবিষ্টোহগসি স্তৎ কৃতান্ নাশাদীন্ প্রাপ্ধোতি নতু ব্বতে! নাঁশাদিমান্ এবং 
দেহ গুণান্ নিত্যত্বাদীন্ দেহাৎ পযর়ে। নিহ্যাদি স্বরূপোহপ্যাত্মান্থভবতি । ততশ্চ নিত্য 
ত্বাদিভিরপি বৈলক্ষণ্যাদনাত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

নু অগ্নের্ণার সংযোগাত্তদ্বন্্ম ভাক্ত্বং ঘটতে আত্মনস্ত অসঙ্গত্াৎ কথং দেহেন 
স্পা | ৮ পপিলজাপত ৮ শশীস্পিশা শপে | শসা ০ পপ আটটি ৮৭ 

ক্রমসন্দর্তঃ॥ 
নন্থু জারাদিষু সম্বন্ধ নি মম বৈশিষ্ান্্ধি শহমন্ধান বৈশিষ্ট্যং ছুন্িঝ।রমিত্যা- 

৮ রা চা 

| হ্ টয় আপনার বস্তূর তায় সকল পদদার্থকে সমভাবে দর্শন করিবে ॥৭॥ 

যদি বল, দেহাদ্ি ব্যতিরিক্ত আত্মা কাহাকে বলে, ফাহার এঁক্য 
জ্ঞানে সকল বিষয়ে সম হইবে £ ইহার উত্তর এই, দৃশ্য পদার্থ স্থল সুক্ষ 
ূ দেহ হইতে দ্রক্ট| স্বয়ং প্রকাশ আত্মা ভিন্ন হয়েন, যেমন দাঁহক ও 
প্রকাশক অসি দাহ কা্ঠাদদি পদার্থ হইতে ভিন হয় তাহীর গ্যায় ॥ ৮ ॥ 

যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের অন্তঃ প্রবিই হইয়া নিরোধ, : 
উৎপত্তি, অথুত্ব, বৃহত্ব, নানাত্বাদি দাহ্য পদার্থের গুণ ধারণ করে, তক্রপ ৰ 
পরমীত্ম। দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদগ ,ণে গুণবান্ হয়েন ॥ ৯॥ ৃ 

ঈশ্বরের মায়া গুণে বিরচিত যে এই স্থুল সুন্ঘম দেহ, তন্নিবন্ধনই ! 
ঠা? 
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ংসারস্তমিবন্ধোহয়ং পুংসে! বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥ ১০ ॥ 

তম্মাজ্জিন্ঞা নয়াত্মানমাত্মন্থৎ কেবলৎ পরৎ । 

সঙ্গম্য নিরসেদেতত্বস্তবৃদ্ধা যথান্রমং ॥ ১১ ॥ 

আচার্যোহ্রণিরাদ্যঃ স্যাদন্তে বাস্য,তরারণিও | 

তৎসন্ধানং গ্রবচনং বিদ্যাসন্ষিঃ সুখাবহঃ ॥ ১২ ॥ 

বৈশারদী সাতি বিশুদ্ধবুদ্ধি ধুনোতি মায়াং 

তদ্ধন্্ৈ ধ। সম্বন্ধ; সম্বন্ধে ব কুতন্তনিবৃত্তি: তত্রাহ যোহমাবিনি। পুরুষস্তেশ্বরস্যাধীনৈ 

রায়! গুণৈ ধোইসৌ হুক্মঃ অয়ঞ্চ স্থলে। দেহে! বিরচিতঃ পুংসো। জীবস্তায়ং সংমার 
স্তন্নিবন্ধ স্তদধ্যাস কৃতঃ হি যন্মাদেবং তম্মাদাত্ববিদ্যা তগনিবর্তকেত্যাহ আত্মনে। বিদ্যা 

জ্ঞানং তন্ত ছিৎ ছেত্বরী আচ্ছিদ্িতি ব। পদচ্ছ্দেঃ ॥ ১০ ॥ 

যন্মাদেবং তশ্মাজ্জিজ্ঞানয়। বিচারে আত্মস্থং কার্য্কারণ সংঘাত এব স্থিতং সমাগৃ 

জ্ঞাত এতন্সিন্ দেহাদৌ বস্ধ বুদ্ধিং স্থূল হুল্ষ ক্রমেণ নিরসেৎ তাজেত ॥ ১১॥ 
গুরোর্লন্ধ1 বিদ্য! অবিদঢ। তৎকাধ্য নিরসন ক্ষমেতি ্কুটাকর্ভূং বিদ্যোৎপত্তিং অগ্রযৎ 

পত্তি রূপেণ নিরূপন্তি আচার্য্য ইতি। আদ্যোহপরঃ তৎ জন্ধানঞ তয়োমধ্যিমং মথন 

কাষ্ঠং গ্রবচনমুপদেশঃ বিদ্যাতু সন্ধিঃ সন্ধৌ ভবরগ্সিরিব। তথাচ শ্রুতি: আচার্য্য: পূর্ব 

রূপং অন্তেবাস্থ্যত্তর রূপং বিদ্যাসন্ধিঃ প্রবচনং সন্ধানমিতি ॥ ১২ ॥ 

অগ্নি সাদৃশ্তমেবাহ বৈশারদীন্ি বিশারদে! নিপুণঃ তেন শিষ্েণ প্রাপ্তা তেন গুরুণোপ 

১ .. জ্রমমন্দর্ভঃ | 

শঙ্ক্য কৈমুত্যেন তৎ সম্বন্ধং বারয়তি ধিলক্ষণ ইতি চতুর্ভিঃ ॥৮॥ ৯ ১০ ॥ 
অনমিদযথাগ্নিরিতি দস যণ| ভূ শুক্র রূপেণ তিষ্ঠন্ স্পষ্টং নতিষ্ঠতি তগেতার্খঃ | নহি 

এশা জা ৩ পপ পসরা 5 

জীবের সংসার, আর চিদাত্ব বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই তাহার উচ্ছেদের 
কারণ ॥ ১০ ॥ 

অতএব বিচার দ্বার। কার্ধা কারণ সংঘাতস্থিত এক মাত্র আত্মাকে 
জানিয়া স্কুল সুন্ষয ক্রমে দেহাদিতে বস্ত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥ 

আচার্ধ্য পূর্বব অরণি স্বরূপ, শিষ্য উত্তর অরণি স্বরূপ ও উপদেশ 
তম্মধ্যস্থ মখন কাষ্ঠ শ্বূপ এবং স্থখাঁবহ বিদ্যা তন্ুথ অগ্নি স্বরূপ 
জানিবে ॥ ১২ ॥ 

পূর্ব্বোক্ত গুরু কর্তৃক গ্রাণ্ত অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধিই গুণ কার্য্য রূপ 

8 ৫ 
সি (চারার এলস্চি 

পোপ  সস্পিপ শী পপ ৯ পাঁী শিপপীশীপপাত পাস | কপাট | পপ পাপী চে সপ ৮৬৮ শাশপিপ খাটি পাশ 

বা সা সপ 

সি রি এপ পদ পা শী পপ 
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১১স্ক ১০অ ] শ্রীযস্তাগবতমৃ। ১৭৯ 
পো আপ শপ সপ পর পপ» 

গুণসংপ্রসৃতাং | গুণাংশ্ অংদহা ঘদ] 

অমেতৎ স্বয়ঞ্চ সামত্যমমিদঘথাগ্রিঃ ॥ ১৩ ॥ 

অখৈষাং কশ্মকর্তণাৎ ভোজ্ণাঁং স্থখ ভুঃখয়োঃ । 

নানাত্বমথ পারা লোককালগমাত্মনাং | 
পাশপাশি ০০ সা শ শা -৮স্পপি শপ শি শপ সপ স্পা াপপ্পপিশা শি পাপ পাপী পেপসি পপ আত পা শপ পপ ও পপ পপ স্পা পর এ 

দিষ্টা বা অঠি বিশু বৃদ্ধিঃ গুণ কার্ষা রূপাং মায়াং নিবর্তরতি যদাতআ্বকমেনন্ধিত্বং জীবন্ত 

নংস্যতি নিমিত্তং তান্ দগ্ব অসমিৎ নিরন্ধনঃ । তশ্মাৎ কার্যেণ কারণেন বিদ্যয়াচ 

ব্যবধানাভাবাৎ সাক্ষাৎ পরমানন্দ রূপে! ভবতীতি ॥ ১৩॥ 

এবং তাবৎ স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপে। নিতা এক এব আত্ম। কর্তৃত্বাদয়শ্চ ধন্ম! স্তদ্য 

দেহোপাধিক| স্তদ্যতিরিভ্তঞ্চ সর্বমনিত্যৎ মায়াময়ঞ্ অতঃ নর্বতে! বিরক্ষঃ সন্ আত্ম 

জানেন মুচ্যত ইতুযুকং বিলক্ষণং স্কুল হুষ্মাদিতাদিনা! । তদেবং শ্রুতি অমম্বর়েন নিতে 

ইপার্থে মতান্তর বিরোধেন সন্দেহে! মাতৃ্দিতি তন্মতং নিরাকর্ূমুস্তাবরতি অথেতি। 

অথ মন্তনে এষাং জীবাম্মনাং কর্ম কতৃণাং সুখ ছুঃখয়ে| 9ভেোক্ক পাঁঞ্চ নানাত্বমিতি এবং হি 
দৈমিনীয় মন্তাস্তে অহং গ্রতায় বিজ্ছেয় এবাত্ম!। সচ প্রতি শরীরং ভিন্নঃ কর্তৃভোক্ত, দূগশ্চ 

নতু তৎ স্বরূপ ভূহো। নির্সিকার এক: পরমাস্মান্তীতি যখাহু রহং প্রত্যয় বিজয়ে! 
বিজ্ঞাতব্যঃ সদেবহীতি তপ| বৈরাগাঞ্চ ন সম্ভবঠি তথাহি ভোগ স্থান নাম নিত্যতাঘ্বৈরাগাং 

ভবেৎ। চিরিক ব৷ জার কর্শ চা বা ভোক্ত যান বান ত্বেত 
পপ শিাশিতি সপ ৭ পিপিপি শত তি 

ক্রুমসন্দর্ভঃ। 

আর্ট দৃ্টে বিপরিলোপো বিদ্বান্ছে ইতি শ্রাতেং ॥ ১২ ॥ 

অথেতি যুগ্মকং। আম্ম! এক্সনঃ সচাত্সনে তদপহিততং লিঙ্গ শরীরং মন্তস ইতি পূর্ব 

মগ্ঠান্ প্রতাপদিশতীতি বহুক্কঃ নহামাবশীশ্বরবাদী ভবতীতি। টাঙ্ষায়াং বিক্রীয়েতি যথ! 

মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং জীবের সংসার নিমিত্ত এই বিশ্ব যদাস্মুক, 
সেই গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়৷ কাষ্ঠ শুন্য অগ্থির ন্যায় শেষে স্বয়ং 
উপশান্ত হয় ॥ ১৩ ॥ 

যদি কর্মকর্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তা জীবের নানাত্ব স্বীকার কর, 

যদি স্বর্গাদি লোক, তল্তোগ কাল, তৎ প্রতিপাদ্য আগম ও ভোক্তা 

আত্মার নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর, যদি শ্রকৃ চন্দনাঁদি বিষয় সকলের প্রবাহ 

2৪ 555 ০০০১১১০-০০- এ ররর 
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শশী শী পাশপাশি শিশাশিশীশ্পাশশীা শিস শা পিশা শক শপ 

মন্যসে সর্ববভাবানাং সংস্থা হোৎপত্তিকী যথা। 
তত্রদাকৃতি ভেদেন জায়তে ভিদ্যতেচ ধীঃ ॥ ১৪ ॥ 

এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ। 

কালাবয়বতঃ সম্তি ভাব জন্মাদয়ো হসকুৎ ॥ ১৫ ॥ 

তত্রাপি কর্মাণাং কর্ত, রম্বাতন্ত্যঞ্চ লক্ষ্যতে। 
শপ ও -- ৯ শশিন ০ নট চে এজ চপ ৩ পা রস ১৩ ৮. এ পরা. এ পা ০৮১০০ সস. সস... সিএ আস 

দন্তীভ্যাহ অথ নিতাত্বং লোক কালাগমাত্মনাং মন্যস ইতি নচ সর্ব ভোগানাং বিচ্ছেদা- 

ন্মায়। ময়ত্বান্থা বৈরাগ্যং শ্তাদিত্যাত সর্ব ভাবনাং অক্ চন্দনাদীনাং সংস্থা স্থিতিঃ ওৎপত্তিকী 

প্রবাহ ব্ূপেণ নিত্যাা। তথাচ বদস্তি নকদাচিদনীদৃশং জগদ্িতি। অতম্তৎ কর্তা কশ্চি- 

দীশ্বরোহপি নাস্তীতি ভাব:। কিঞ্চ বণ! যগাবৎ নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ ৷ নচান্ম স্বরূপ ভূতং 

মিতামেকং ক্ানমন্তীত্যাহ ভিদ্যতেচ। ঘট পটাদ্যাকার ভেদ্দেন ধীর্জায়তে অতোহনিতা 

ভিদ্বাতেচ। অমং গৃঢ়োহভিপ্রায়ঃ। নহি নিতাজ্ঞানং রূপ আত্ম। অপিতু জ্ঞান পরিণাম 
বান্ নচ বিকারিত্বেনানিন্যত্থে বিরোতম্কত ইতি । অতো মুক্লাবিভ্র্রিয়াদদ রহিতগ্ত পরি- 

পাঁধাসম্তবাৎ জড়ত্বেন তত্প্রাপ্তে রপুরুধার্থতবাৎ প্ররত্থিরেব শ্রেয়সী নতু নিবৃত্তিরিতি ॥ ১৪॥ 

তত্র তাবত্হুক্রমঙ্গীরুন্য বৈরাগ্যোপপাদনায় গ্রাবৃত্তি মার্গন্তানর্থ হেতৃত্বং প্রপঞ্চয়তি 

এবমপীহাযাদিন! লোকানাং লোকপালানামিত্যতঃ প্রান্তনেন গ্রন্থেন। অঙ্গ হে উদ্ধব 

কালাবয়বতঃ স'বৎমরাদি র্ূপাৎ ॥ ১৫ ॥ 

০1 স্বতন্ত্র পক্ষেপি 0 ই খভোগন্ত চ (558 ॥ ১৬ ॥ 
লক, 6 তস্প শপ আপা পাপা শী 

রমন | 

হুর্ষে৷! ধূমাছাপাধিং প্রাপ্য রাশ্শি দ্বার! মেঘ স্বব্ূপেণ পরিণমতে নিত্যঞ্চ তিষ্ঠতি তন্বদ্দিতি 
জ্েয়, ॥ ১৪ ॥১৫॥ 

চে ০ বর ০০৫৬ গার 

রূপে নিত্যত্ব ও মায়িকত্ব মান এবং যদ্দি ঘট পটাদ্দি জ্ঞানকে তত্বদাকার 
ভেদে ভিন্ন ও উৎপন্ন বলিয়। স্বীকার কর ॥ ১৪ ॥ 

হে অঙ্গ! তাহা হুইলে শ্রবণ কর, দেহ যোগ নিমিত্ত সকল 

দেহিরই সম্বৎসরাদি রূপ কাল বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মাদি হইয়। 
থাকে ॥ ১৫ ॥ 

এবং তন্মধ্যেও কন্ম কর্তা ও সুখ ছুঃখ ভোক্তা জীবের পরাধীনত্বও 

৮ ৬ 



১১১১ ১১ সী শি আক পচ ও এ রা ০০টি 

৬৪ 

১১স্ক ১০অ | জ্ীমস্ভাগবতম্। ১৮১ 
এ আচ... পরসপ* পর অর পর 

ভোভ,শ্চ ছুঃখ স্থখয়ঃ কোহন্বর্থো বিবশং ভন্গেৎ 
ন দেহিনাং ভখং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিচুষামপি । 

তথাচ দ্বঃখং মুঢ়ানাং বৃথাহুহস্করণং পরং ॥ ১৭ ॥ ূ 

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানাস্তি সুখছুঃখয়োঃ | 

তে হপ্যদ্ধা ন বিছ্ুর্ষোগং মৃত্যু নশ্রভবেদঘথা ॥ ১৮ | 
কিং ন্বর্থঃ স্থখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরস্তিকে। 

০ সা পপ ০ ০ শা পাস পাটি বার 

ননু যে সম্যক্ কর্ম কর্ত,ং জানস্তি তএব সৃথিনঃ যে ন জানগ্তি ত এব চে ঃখিন ইতি 

চেস্ব্রাহ নেতি। বিহ্যামপি কচিৎ হুখং ন বিদ্যতে তথ! মুঢ়ানামপি ক্ষচিদ,তখং ন বিদাতে 
ততো! বয়ং কর্ম কুশলত্ব।ৎ সুখিন ইতি শ্তেষাং কেবলং বৃথৈবাতঙ্কার উভার্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ ষদীতি। তং যোগং উপায়ং ন বিছুঃ যণ! সাক্ষান্মতূ ন' প্রভবেৎ ১৮ 
তথাপি যাবজ্জীবং স্ুখং ভবিষাীতি চেন্নেত্যাহ কিং লতি | চরিত কমানো! 

৯৮ শিএসসপাসপীআপশিপেসপপাসিল পাপী পিকসপা পিপি িশিশিশিশি পপি আপপীিিশিশশপিতিশ ধস ত পািপাপপীিসিসপিসনািত পপ প্ালিল শপস্ষ  প পপ পপ িস্পিশপসপাসপ আ্প্ ৯ আশপাশ সিল পাপা বে বাপ পা শক 

স্রমসন্দঃ। 

তশ্মাৎ কোন অর্থঃ পুরুষোর্থ। বিবশ মস্বতন্ত্রং ভজেৎ তত্রস্থিরী ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

ন দেহিনামিতি তৈঃ। তত্র বিছ্ষামপীত্যাদৌ 'প্রমাদেনাপি কর্ন বৈগুণ্যাদি ভাবঃ। 
অপ শি 

দেখিতে পাইতেছি, অতএব কোন পুরুষার্থই অস্বাধীন ব্যক্তিকে তজনা 
করে না॥ ১৬॥ 

হে উদ্ধব ! যদি এরূপ বল, যাহার! সম্যক রূপে কম্মকিরিতে জানে 
তাহারাই সুখী, যাহারা এ রূপ কর্ম করিতে জানে না তাহারাই ছুঃখী, 
এ কথ] বলিও না, কারণ, সমগ্র রূপে কষ্মকারি পণ্ডিতদিগেরও কোন 

স্বখ নাই এবং মুঢ ব্ক্তিদিগেরও কোন দুঃখ নাই, সৃতরাং আমরা 
কর্ম কুশল প্রযুক্ত স্থখী বল। কেবল অহঙ্কার মাত্র 7 ১৭। 

যদিও তীহার! সুখ ছুঃখ প্রাপ্তি ও তাহাদিগের বিঘাত জানেন, 

তাহা হইলেও যাহাতে মৃত্যু তীহাদিগের প্রতি সহস! প্রভূ হইতে 
না পারে এমন কোন উপায় জানিতে পারেন না? ১৮৪ 

হে উদ্ধব! তথাপি যাবজ্জীবন সখ ভোগ করিবে ইহাও সনে 



৬ রি শু নু 2০৮ টে ০৩০৮2 ১7 ০: পপ পশাহিশী আন বম পা পথ আআ পা উপ স্টপ (উপ আশপাশ পাওলি পপ ৭ পি শী সপে অপ খপ 

১৮২ ভ্রীমস্ভাগবতমূ । [ ১১স্ক ১০ 

আঁঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তু্টিদঃ ॥ ১৯ ॥ 

্রচ্তঞ্চ দৃগ্বদদ,ং স্পর্ধীসুয়াতায়ব্যয়ৈঃ | 
বহবন্তরায় কাঁমত্বাৎ কৃষিবচ্চাঁপি নিক্কালং ॥ ২০ । 

অন্তরায়ৈরবছিতো যদি ধর্রঃ স্বনুষ্ঠিতং 
তেনাপি নির্জতং স্থানং যখ! গচ্ছতি তচ্ছ্ণু ॥ ২১ 

আপা 

মুত্যু ন তুষ্টিং দদাতি 'আগাত" হি প্রতি ॥ ১৯] 

এবমন্সিন লোকে সুখং নাস্ীত্যুকং। লোকান্তরেহপি তখৈবেত্যা শ্রুতমিতি । শ্রুন্ধং 

শর্গাদি তদপি হুঃখং স্পর্দা পরন্থথাঁসহনং । অসুয়া পরগুণে দোষাবিষ্করণং ৷ অতায়ো 

নাশঃ। বায়োইপক্ষরঃ। তৈ ছু্গিং | যদ্বা বায়ে নাশং। অতায়োহন্তস্তাতিশয়ঃ তং 

দুষ্ট 1 তদপ্রাপা। ছুংখমিতার্ণঃ | কিঞ্ণ নহবোইস্করায়া বৈগুণ্যাদি কপা বিশ্বা যস্মিনূ কামে 
স্বখে সকামো যশ্মিন্' কামে শ্বখে নকামে মন্িন তশ্ তান জ্তত্বং ভম্মাৎ । কুষির্ধথ| বন 

বিদ্বা1 তদ্বৎ। বল্ শ্থত্েন শ্রুতমপি নিক্ষল* | ১০ ॥ 

নিদ্ব বৈপুণ্যাদ্য ভাবমঙগীকৃতাপি নাশ"ছুংখং ছুষ্পরিহরমিত্যাহ অন্তরাষৈরিতি পঞ্চভিঃ | 

নির্জিষ্ত* সাধিতং ॥ ২১ ॥ 
চা ্ পা সপ ০ ৮ পাকা ০ শশিশীপী পা শপ শী? তি শি শা শাল স্ সত স্শ্টি সা চে সত কত তাপ শি স্চি 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ম্ানামপীভ্যাদানকম্মাততীর্ঘাদি মন্বন্দ জান পুণ্যহাদিক্ি ভীনঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ২১1 

॥ ১২ ॥ ২৩ ॥২৪ 7১৫1 ১৭॥২৮॥২৯॥ 
শপ পন পসরা | সপ ৬ 0৮৫৮৮-০৮ এরি উজ আর 

পদ পি পাপ 

রজ সস পে জজ ০ পপ পা পা পপ 
পপ ৩ ০ পাশা? পিপি শা সপ শী পপ সপ পপ ৮ পা 

করিও না, যেহেতু সাক্ষাৎ মৃত্যু সমীপে বর্তমান থাকিলে কোন্ 
পদার্থ বা কোন্ কামন]| পুরুষকে সুখী করিতে পারে, বধ স্থানে 
নীয়মান বধ্য পুরুষের কিছুতেই সন্তোষ জনম্মিতে পারে না ॥ ১৯॥ 

অতএব ইহলোকে স্খ নাই পরলোকেও সেই রূপ সখ নূুই, 
যদি বল স্বর্গ স্থুখ অতি অপুর্ব, কিন্ত তাহা নয়, তাহা স্পর্ধা, অসুয়া, 
নাশ, ক্ষয় ইত্যাদি দ্বারা দূষিভ এবং বছ বিদ্ব প্রযুক্ত কাম সম্বন্ধ হতে 
কৃষি কা্যের সখের ম্যায় নিক্ষলপ্জ হয় ॥ ২০ ॥ 

যদি কোন রূপে বিশ্ব বিরহিত ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও তদ্দারা 
নির্জিত স্থানে যে রূপে গমন করিতে হয় তাহা শ্রবণ কর ॥ ২১ ূ 
ও ১ 
পাপ পপ পপি শি পেপাল পপি ১ এর ০৮ শি শশী পপ পিল শশা এ 



৬ শা পপ অসি পাস সপ শপে শ্পীিপ শপ ০০৯ পপ পপ পপর সস পর. পপ সপ ্স্্্ আস্ত কন ৮ 7৮ 

[ঠা 
| ১১ক্১অ] জীম্ভাগবতমৃ। সী 
| 
|--- ++ 

ৰ ইঞ্টেহ দেবতা বক: হ্বরেিকং যাতি যাজ্রিকঃ | 
| ভুগ্ভীত দেববত্তত্র ভোগাঁন্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ॥ ২২। 

স্বপুণ্যোপচিতে শুত্রে বিমান উপগীয়তে । 
গন্ধ বিহরম্মধ্যে দেবীনাং হুদ্যবেশধকৃ | ২৩ ॥ ূ 
স্ত্রীভিঃ কাঁমগ যানেন কিদ্কিনীজাল মালিন । 
জ্রীড়ন্নবেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েমু নির্বতঃ ॥ ২৪ ॥ 
ভাব স মোৌদতে সর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। 

ক্ষণপুণ্যঃ পততার্ববাগনিচ্ছন্ কালাচলিতঃ ॥ ২৫॥ 

সী সস পালা পা শালা শি শি পিপাসা পপ এ সস্পিপিস্পা ৩ শাস্পহা প বশ পা পপ ০৯ 

শ্পীপপপত আপি শী ৭ না কি এ 

সমু পা 

০ 
$ ধ 

হজ দেবতা ইন্াদি রূপা ষষ্ট 1 ২২। 

শ্বপুণোরুপচিতে সর্দভোগ সম্পন্নে ৷ দেবীনাং মধ্যে বিহরন্ গন্ধর্বক্ষপগীয়তে ॥ ২৩ ॥ 

ইচ্ছয়! কামেন গচ্ছত! বিমানেন কি্কিনী জালম!লিন। ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহ শোগিন। 

। সহজজ্ীিঃ সুরাক্রীড়েধু নন্দনাদিষু ক্রীড়রাত্মপাতং নবেদ | ২৪ ॥ 

| কালেন চালিতঃ পান্তিতঃ ॥ ২৫7 
০ 

| 

॥ 
। 
] 

৪০ ৮ সপ পপ এ ক প্াসপাপাশী রা পীশ্পাসপিপ্পী পশম আশপাশ স পেশি শিস পপ পাস ০ পপ 

।  যাঁজ্ঝিক ব্যক্তিরা ইহুলোকে যজ্ঞাদি ঘর! ইন্দ্রাদি দেবতার যজন 
| করিয়া বর্গ লোকে গমন করেন এবং তথায় গিয়া নিজোপার্জিত দিব্য 
| ভোগ্য বিষয় সকল দেবতাদিগের ন্যায় ভোগ করেন ॥ ২২॥ 
.. এবং ভ্ৃদয়ঙ্গম বেশ ধারণ পূর্ববক স্বীয় পুণ্যৌপচিত সর্ব ভেঃগ 
| সম্পন্ন শুল্র বিমানে দেবীগণ মধ্যে বিহার করত গন্ধর্বব কর্তৃক স্কৃত 

ূ হুয়েন ॥ ২৩ ॥ 

ার ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহে শোভমান কামগামী বিমান ছারা নন্দনাদি 
| বনে নির্তিচিত্তে স্ত্রীগণের সহিত জ্রীড়া। করত আপনার পতনের বিষয় 

চিন্তাও করেন না ॥ ২৪ ॥ 

যত দিন পুণ্য ক্ষয় না হয় তাবৎ কাল এই রূপে স্বর্গ ভোগ করেন, 
পরে কালক্রমে ক্গীণপুণা হইলে ইচ্ছা না করিলেও অধইপতিত 
হয়েন ॥২৫॥ 

্ £$ পু 
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১৮৪ শ্রীম্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ক ১০ 

যদ্যধশ্মরতঃ সঙ্গাদমতাঁং বা জিতেক্ররিয়ঃ | 

কামাত্বা কুপণো লুদ্ধঃ স্ত্রেণোভূতবিহিংসকঃ 7 ১৬ ॥ 
পশৃনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণাঁন্ যজন্। 

নরকানবশোজন্ত গর্ব যাত্যুন্বণং তমঃ ॥ ২৭ | 
কল্মাণি ভুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ | 

দেহমাঁভজতে তত্র কিং স্ুখং মর্তযধর্রিণঃ ॥ ২৮ ॥ টি 

৪০৮৮০ ৮৭০ শা পপ এ+ অজ ও স্পা পে লাস পস্প পাপা শ শী শশীীপীশীিশীপিক্ াপাপাশীপপপীশীশীপীশিশ শীট ৮ পপ | 

রর পপ আপ আপ ৮ পলা পপ পপ প্র প 

স্পেস শশী ৩ 

গ্রবৃত্তি দ্বিধা বিধ্যন্থুসারেণ কাম কর্শাণি ব। তল্লজ্ঘনেন অপর্ট্ে বা। তান কাষো 
প্রবৃত্তে গঁতিকুক্তা। 'অধর্শ গ্রবৃত্তে গতিমাহ যদীত্ি। যদি বেতানযঃ | অজিনেন্িয 

ত্বাৎ কামায্ম। অতঃ ক্কুপণঃ অতোলুন্ধো ভোগতষ্ণাকুলঃ অঃ ন্ৈণঃ স্ত্রী লম্পটঃ | তদর্থং 

ভূতবিহিংমক£ ॥ ২৬ ॥ 

কিঞ্চ দুষ্টজন প্রলোছিতো ধনাদার্থং পশুনবিধিন। হত্বঃ তমঃ স্তাববতাং যান্তি ॥১৭॥ 

এবং কর্ন গ্রবৃস্তশ্ত ন স্থুখং নচ নিষ্কৃতিরি'ভ্ভাপস*“হরতি কর্দানীতি ॥১৮। 

হে উদ্ধব! প্রবৃতিমার্গ ঢুই প্রকার, এক বিধি অনুসারে কাম ! 

কর্ম করা, দ্বিতীয় তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া অধন্মমার্গে প্রবৃত্ত হওয়া, তন্মনধ্য 
কাম্য কর্ম প্রবৃত্তির গতি উদ্ত্োখ করা হইয়াছে, এক্ষণে অধর্শা মর্গে 
গ্ররৃত্তির গতি বলি শ্রবণ কর, বদি অসৎ সংসর্গ বশত অপর্থে রত হইয়। 

অজিতেক্দিয় হয়েন, বা কামা্ম।, কৃপণ, ভোগ তৃষ্ণাকুল, স্ত্ণ ও ভূত 
বিহিংদক হয়েন ॥ ২৬ ॥ 

যদি অবিধি পুর্ববক পশু হনন করিয়৷ ভূত প্রেতগণের পুজা করেন, 
তবে অবশ হুইয়া নরকে গমন পূর্বক অবশেষে স্থাবর যোনি প্রাপ্ত 
হয়েন ॥ ২৭ ॥ 

এবৎসেই দেহে পুনর্ধঝবার দুঃখ জনক কর্থা সাধন করিয়া তাহাতেই 

পুনর্ববার অন্য দেহ ভজনা করেন, মতএব মত্ত ধর্ট্িদিগের কি সুখভোগ 
হয় বিবেচনা কর ॥ ২৮॥ 

এপার ৫ 

| | | 1 | | | র 1 ৰ ] 
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সপ বি সি পাটি“ ৭২. পপ পপি পিপিপি পিসী শা কি্পা্পিপশ প্ীীজটপাল সপাসীজা ০ এ ০০০০০১০৯৯০৯ সপ রী পা সস... ০৯০৯ এব 

রী এ 
১১ক্স ১০অ ] শ্রীমস্তাগবতম্। ১৮৫ 

(০০৯০০ সপ ৮ শশা শিস পিট শা শিপ শী পি 

লোকানাং লোৰপালানাং মন্য়ং কম্পাজীবিনাং । 
ব্রহ্মণোপি ভয়ং মতে দ্বিপরার্ধাপরায়ুষঃ ॥ ২৯ ॥ 
গুণাঁঃ হৃজন্তি কন্মাণি গুণোহনুহ্থজতে গুণান্। 
জীবন্ত € গু৭মংঘুক্তো ভুঙজে করম্ফলান্যসৌ' ॥ ৩০। 

শপ সী তত ২ শি শপ পপ ০৬, 

তথাপি লোকানাং নিভীতঃ উমরা: কিপার সুখমন্তীতি চেত্ৃত্রাই 
লোকানামিতি। দবৌপরাদপরমাধু ধ্ত তন্ত ব্রহ্মণোহপি। ঘথাচ শ্রতিঃ। ভীষাম্মা 

। দ্বাতঃ পরতে তীষোদেঠি হর্য্যশ্চ ভীষাম্মাদপ্রিশ্জ্রশ্চ মৃত্ার্ধাবতি পঞ্চমঃ ইতি । অত্ঃ 
গ্রবৃ্ডি মার্গীন্তিবমনণ হেতৃত্বাৎ বিরক্ষ্যা ততে! নিবৃত্তিরের যুক্তেতি তাৎপর্য্যার্থঃ । 
ৰ এছেনৈৰ স্বরশীশ্বরত্বাবিষ্কারেণ ঈশ্ববাভাবাঙ্গীকারঃ পরিল্তযক্তঃ ॥ ২৯ ॥ 

অন্তদপি প্রৌঢ়! পুর্বামসীকৃত" নিবাকরোতি চতুর্ভিং। তত্র যছুক্ষং কর্ত ভোক্ত 
। ন্ধপ এপান্সেতি তনিরাকরোতি গুণা ইতি। গুণ! ইন্দ্রিরাণি কর্মাণি স্জন্তি ন ত্বাত্ম। | 
৷ আট্রেপেজিয়াণি প্রপর্তয়ন্ কন্ীণি করোতীতি চেন্ন উন্্যাহ গুণ ইতি। গুণঃ সত্বাদিঃ 
 শুণান্ উত্তিরাণি অগ্থস্থজন্তে গ্রবর্তয়তি নত্বাত্মা । অন্ধ এবং কতৃকিত্বং তাবন্নান্তি ভোক্ত-তব 
মপোপাধিকমিত্যাত জীবন্তিতি । গুণ মত্যুক্তঃ। কুতঃ ইত্যত আহ অমৌ তেথহঙ্কার 

, বানিত্যর্থ ॥ ৩০ ॥ 

ক্রমসন্দভঃ । : 

ওণ। ইতি তৈঃ তত্র এতেনেনি পুর্ববদর্শিত ভীষাম্মাদিত্যাদি শ্রত্যায্মক পুরাণ স্বরূপ 

পা পপ ৯০৯ ্-৯-পপ৯ প 

 স্ববান্য প্রমাণ্যেনেত্যর্থ:। অয়স্কাত্তস্তেবাম্বনঃ সান্িধ্যেনৈব তত্তৎ গ্রেরকত্বাসনতু স্েচ্ছয়েতি 
ভানঃ। যদ্বা অথ জীবন্ত স্বতঃ কর্ম কর্তৃভোক্ত রূপত্বং তন্মতং সাংখ্যমতেন নিরাকরোতি 

' গুণ ইতি । তত্তৎ স্বভাব এব ত্র তত্র কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ 

সপ ৩ ৮৫ পা পরই সপ স (৯ আপা |» পাস শত পপ 

শর | শী শপ শন 

ততএব লোক সকল ও কল্পজীৰি লোকপাল : সকলেরও ও আঁমা 
তইতে ভয় এবং দ্বিপরার্ধ পরমায়ু বিশিষ্ট ব্রঙ্গারও আম] হইতে ভয় 
হইয়! থাকে ॥ ২৯॥ 

ইন্দ্রিয়গণ কণ্ম সকলের স্য্থটি করে, আত্মা করেন না, সত্বাদি গু 
সকল ইন্ড্রিয়ণণকে প্রবৃত্ত করে, আত্ম নহেন, জীব ইন্ড্রিয় সতযুদ্ত 
হইয়া উপাধি নি কম্মফল ভোগ করেন, নিরুপাধি আত্মা ভোগ 
করেন না ॥ ৩০ 

2 ৫টি 



চপ সি সি প্লেস পিসী পিস পা াপ্রপস্পাপা ১০ টি ৭5 আপা আপস শিন সক পপ 

১৮৬ শ্রীমন্তাগবভম্ | [ ১১শ্* ১০অ ৷ 

রা 
০০০০০০০০০ এআ পিস্পসপি ৮ শীশীশীশীশীশ্পিতশী সপপীশীীপিিশিীি সি শপ ৪ 

পারব ০৯. এত ০ মি শিক পপ শীট শি পিপি লিল স্পা শি শ্পিিশাশীহ শিশপাস্পাপপাশিশিশিট শা তি 2 

যাবৎ স্তাঁৎ গুণবৈষম্যৎ তাবন্নানাত্বমাত্বনঃ | ৰ 

নানাত্বমাতবনো যাবৎ পারত্তন্ত্র্যুং তদৈবহি । | 

যাঁবদস্তাত্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতে। ভয়ং ॥ ১॥ 

য এতৎ মমুপাসীরং স্তে মুহযন্তি ুার্পিতাঃ ॥ ॥ ৩২। 
শপল্প সত শ্পা শপ পা পচন» পপ পা শশা পা 

পল 
সত তি শশী শা ভস্প-৩ শা শপ শি শি শরাইেত জি 

যচ্চোক্তমাত্বনো। নানাত্বং তদপ্যোপাধিকমিত্যাহ যাবদিতি । গুণানাং  বৈধম্যং 

অহঙ্কারাদি কার্যরূপং। নম্ব আমন একত্বে কপং পারতন্ত্রা মুক্রং কণন্ব। লোকপাল! 

দীনামপি মগ্তুয়নিত্যুক্ং তত্রাহ নানাত্বমাত্মন ইতি ॥ ৩১ ॥ 

যচ্চ গৃঢ়মতিপ্রেতং গ্রবৃত্িরের শ্রেয়নী তত্রাহ য এতদিতি। এতদগ্ণ বৈষম]ং তৎ। 
ূ 

কতং ভোগং কর্মচ ইত্যর্থঃ । উপাসীরন্ সেবেরন্ লোকাদীনামনিত্াত্তাৎ শুচার্পিতাঃ । 

প্রোতা: সঙ্থে। মুহাত্তি ॥ ৩২। 
সনি 

৯ | পপসপস্পিল | পিপি পিতা ৩ 

০০০০ ৩৮ ৪৯৮ ০৩ শা সস এ ক ৮, সপ ই ১ ৯, এ (৯ 

ক্রুমসন্দভঃ | ৃ 

চাদ্বয়নাদিমতেন নিরাকরোতি যাবদিতার্ধেন ূ 

তৈবাদ্ছর বাদিনাং সিদ্ধাস্ত নির্বাহ* দর্শয়তি নানাত্মমিহোকেন | অয়মর্থঃ এক এব : 

খলু চিদেক লক্ষণ সত্বামাত্র স্বরূপ 'আত্ম। সএবাত্ন্যনাদয বিদ্যয়। গুণমরীং মায়া তঙ্গৈষম্য ূ 

জাত কার্ধ্য বর্গং চ কম্পয়রশ্মদর্থাংশ্চ নহ্ন্ করয়ন্তি শ্বপ্রবৎ তশ্মাদর্থঃ স্ব ম্ববূপঃ পুরুষঃ যুন্স ূ 

দর্থ। ক্ত্িবিধ!ঃ। পুরুষাস্তর রূপা: জড় রূপাঃ ঈশ্বরাখ্য পুরুষ বিশেষশ্চেতি । ততস্তস্ত1 

মবিদযায়াং নান! ভাবাদীশ্বরে। নাম যো বস্থতো! নান্তি স নান্তোব কিমুত "চত পারতন্ত্যং কি । 

মুত তরাং বান্ পারত্্ত্র্যাদিকমিতি । তদেবং মত ছয়েন নহি কদাচিদনীদুশং জগণ্দিতি ূ 

জ্ঞানং নিতাং নাম্তীতি পরিহ্বতং। তন্তদুপাধে জম্ম নাশ দর্শনাজ্ঞানশ্ত বিনাশ দর্শনাদিতি ূ 

তাবঃ ॥ ৩১ ॥ ূ 

যাদবদ্দিতি সার্ধকং । নানান" 

তদেতৎ পূর্বোক্ত ত্রয়মপি নতান্তরং নিন্দতি যন্ত্র জবভাধিরন। ॥ ৩২॥ 

যত দিন গুণ বৈষম্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব হয়, যত নাগিন 
আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন তাহার পরাধীনত্ব হয়, যত দিন 

পরাধীনত্ব থাকে, তত দিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয় ॥ ৩১ ॥ 
যাহার! এইরূপ গুণ বৈষম্য এবং তৎ কৃত ভোগ ও কর্ণের উপাসনা 

করেন, তীহারা শোক মোহের বশীভূত হইয়া মুগ্ধ হয়েন ॥ ৩২ | 

টি ্ 

৭ 



2] 1110001000 ঈ 
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কল আত্ম। গমেো লোকঃ স্বভাবে ধন্মাএব বাঁ। 

পাতি 

ন কেবলমনিভাতামাত্রং কিন্ব মায়ামরত্মপীতাহ কল ইতি । স্বভাবে! দেবি 

পরিণাম হেতুঃ ধর্মস্তপ্তোগ কারণং গুণব্যতিক্রে মায়াক্ষোভে সতি মামেৰ গ্রাহঃ নতু 

ক্রুমসন্দভত | 

যহঃ কাল ইতি | কালাদি চতুষ্টয়* জৈমিনি মানু বাদোক্ক* বিশ্ববাবহার সিদ্ধি 

| নিমিন্তং ত্তৎ পারিশেষ্যাৎ শভাবঃ সা'খা মন্তং গুণাদেঃ গ্রাতোকত বিলকণ কার্য 

করত্বং। ধর্ম স্বদ্ধয় তং সত্তানাত্রং। অপুর্ব বাচিত্বেত কর্দেঠোবা বক্ষান্। সুখছংখ 

। ভোগ কারণত্বক্ক বিবক্ষিতত্বাৎ। ততণ্চ মামেন তে প্রাহঃ। কিন্ত কাল ইন্যাদি রূপেণ 

নতু যথা বনাদ্রপেণ । তত্রাপি বহুধ। গ্রত্যেকং কারণ প্রাচুর্য্েশ মিথণ্ড কৈনুভোন। 

নন্থখণ্ড কারণন্েন মামেকং প্রাহুরিহ্যর্থ: । তেহপি মামেৰ কোস্কের যজ গ্যবিধি পূর্ববকং | 

অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ। নতু মামভিজানস্তি তত্তেনাতশ্চরস্কি তে 

ইতি বৎ। তত্র হেতৃঃ। গুণবাতিকরে গুণৈ স্তম 'আদিভিরানঙ্গে পরাভূত্তত্বে সতীতি 
তৎ পরাভবাদেব শ্রুতি স্বৃতি যুক্তি বিরুদ্ধানীশ্বর বাদিনো তূত্ব। তে তথা বাদস্থীত্তার্থ:। 

ঈশ্বর কারণ বািনাস্ত গ্রার স্তান্তপি নদূষণারেতি 'ভাবঃ। তথাছি। যদংশ বিদ্ধাঃ 

গ্রদ্ধরন্তি কর্মন্থ নৈবান্তদ লোহমিবাধতপ্ধমিতি হ্াায়েন পরণাত্ম পবরূপেশ্বরাংশত্বাৎ 

জড় বর্গ গ্রাবর্তকত্বাৎ চিদায্মনাং জীগানাং স্বরূপ সিদ্ধে। অপি কর্তৃত্ব তোক্তুত্বে 
উপাধিং বিন! ন ম্পন্টী ভবভঃ। তৎমান্লিদো নোপাধিতে। জাতে চযে তান্ভযাং ন সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধ:ং। কিন্বুজ্ঞানেনৈব তন্মদপৈষামিভাত্র কর্মেতি স্থখ হুংখয়োরিতি চ বিশেষিতং 

তথ। প্রত্াত্বং নানাত্বং ভবতূ। কিন্ত পরমাত্ম রূপেখৈকপ্ধমেব। তগ! লোকক্বাবাক্কাখ্য 

কারণ রূপেশ ভবতু নাম নিন্চাত্বং কিন্তু স্থল রূপেণানিতাত্বমেব। তাত্মনামুপাধাংপেন 

নান্তি সর্বগা নিত্যত্বং কিন্তু স্বরূপেণৈব। তথ! কালঙ্ক তৎ গ্রভাব ব্বপশ্তয়া আগমশ্চ ভন্নি 

শ্বাসাত্ম তয়! নিত্যত্ব মন্ত প্রলয়ে তত্র গ্রচারে! নাস্তোব। তথ! গুপার্দেরপি শ্বভাবঃ কারণং 

ভবতু অবিদ্যোপহিত আত্মা বা] কিন্তু সর্বকারণেশ্বর শন্তাত্মকত্ব্েনৈবেতি। তদেবং 
সর্বশ্তেখবরাশ্রয়ৈক সিদ্ধিতয়! তশ্ক শ্রন্ি শ্বতি বিহ্বদনু'ভব গ্রামাণ্যেন সঙ্জপ তয়। মত্তোং 

স্তত্র বক্তানাং ভয়মিতি বৈরাগামেৰ শ্রেয়ঃ| তদেতজ্জৈমিনি মত নিরাসায়াজৈবোক্কং 

 ০্পোারররহর৮৮৬্স্প- এরা ৩৬৮ ০. 

ূ 
ৰ র 

৷ মায়া দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়। লোক সকল আমাকে কাল, আত্মা, আগম, 
8 



শ্সদ ০ সপ আচ সপ | এ শপ সপ পপ |. পপ পাপী শা আপ এ পিসী পসপী আক শীত সী পিপি শি আপি শপ টি, পা শপ আজ | পাক আশপাশ সস সপ্ত পালন সী সপ উপ 

রর ্ সর 

১৮৮ প্রীমদ্তাগবতম্ । [ ১১স্ক ১০অ 

শ্ীউদ্ধব উবাঁচ ॥ ৃ 

গণেষু বর্তমানোহপি দেহজেম্নপারতঃ 
গুণৈর্ননধ্যতে দেহী সধ্যত্ে বা কথং বিভো ॥ ৩৪ ॥ 3 

কখং বর্তেত বিভরেহ কৈর্ জ্বায়েত লক্ষণৈঃ | | 
এ শি শা পশীপসসাস্পিপপা সপ শশী পপর শিশা এতিপীাপপ্পীিপাপাপশ শশা শিইিলি ৮৮০ শশা শিস স্পা 

াতিরিভী, স্গি তো নিন্ুত্তিরেব মুক্তি তি শ্রের়নীতি নিদ্ধং ॥ ৩৩ ॥ 

এব* ন্াসদদেক এবাক্স। তলত চ গুণ কারা দেহ সম্বন্ধ কঃ সংসার আগ্মঙজ্জানাচ্চ মুক্তি 

রিতু ক্র" বিলক্ষণ স্থুল তৃক্মাদিভাদিন! দেনচ মতান্থর নিরাসেন দৃট়ীক্কতৎ অথৈষ। 

 মিন্যার্দিনা তন পৃন্ছতি তগুণেঘিনতি। অয়মর্থঃ গুণেষু অসংশ্থ মুক্কিঃ সতত বা। আদ্ো 

জ্ঞান সাধন। ভাব মুক্তি: । দ্রিতীয়েচ গ্ুণেমু বঞ্ঠমানোইপি দ্তৎ কার্ধা দেতজেষু কন্মন্ু। 

সুখাদিধুচ কণ* নদধানে। তথাপি টতৈরাকাশ বদনাবৃতত্বাৎ নবধ্যতে ইতি চেত্ৃহ্থি ৰ 

বদ্ধো ন সঞ্জবন্ভীত্যাহ অনপাবৃহ্ঃ কথং বধ্য-ত উত্ি 1 ৩৪ | ৃ 

যদ্দিতু মৎন্গেন নদতঙ্কটবেণ বধাতে তন্নিবৃন্থ্যাচ মুচাতে ইতি মং ভর্থি তত কথং ৃ 
] ৮, পপি পিশািশ্পীিীশশ? শি তি ৩ শ শিশিশিট 225 
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] তি তি মাং বন্ধ প্রাহু গু নব্যতিকরে সতি। ॥ ৩৩ ॥ 

ূ 
ৃ 

ৰ 

ূ 
ৰ 
বি 

শশী শী পা শী শাসক” বশ শশিশীসপিশিশীশশপ সপ তত শশী শা ০০ ০৮ শশিস্সি 

ক্রস মন্রভ্ভঃ | 

লোকানাং পোকপালামামিতানেন মতান্তর নিরাসার চান্যাত্রোক্তং আরুহা কুচ্ছেণ পরং পদং ৰ 

তহ পতন্তাধে। নাত যুক্মদভ্, য় ইতানেনেতি তাৎপর্য্য" ॥ ৩৩ | ূ 

দেহঙ্গেষু গুণেষু বর্তমানোহপি কথং তৈনবিধাতে। বন্ধমানত্তেপানাবৃতশ্চেৎ কথং 

বা বধ্যত ইত্যন্বয়ঃ | অন্যপ্তৈঃ। তত্র গুণেঘসৎস্থ মুক্ষি রিভ্ত্র বন্ধস্ত স্ববত্বন্যায়েন 

স্বতএব জ্ঞেয়ঃ | ৩৪ ॥ ৩? ॥ ৩৬॥ 
০০৯৮ পসপকপদ। 7 সস | পস্পসপো পি শ পাটি সপ পাপন আপি পি আট সস শি ৩ ০ শশী শীট শি শিশাী শশী শ্ীশীিপশশীশীশী? 

৩ শত শীট সা পাতাল শি লাশ 

| 

র 
লোক, স্বভাব ও ধর ইত্যাদি বহু ও প্রকার করিয়! বর্ণন করেন ॥ ৩৩ ॥ 

উদ্ধব কহিলেন হে বিভে। ! দেহী ব্যক্তি গুণেতে ও তৎ কার্য দেহ 
জনিত স্থখ ছুঃঠখে বর্তমান হইয়াঁও কিরূপে বদ্ধ না হয় এবং গুণেছে 

আত্বত না হইয়াই বা কিরূপে বদ্ধ হয় ॥ ৩৪ 

আঁর বদ্ধ ও যুক্ত উভয়ে কি কি পৃথক আঁকারে অবস্থিতি করেন, কি 
পৃথক্ রূপে বিহার করেন, কি লক্ষণ দ্বারাই বা উভয় কে' জান! যাঁয়, 
তাহারা কি প্রকারে ভোজন করেন, কি পরিত্যাগ করেন, কোথায় 

] 
| শিপ উস পা আপা পা শপ তত আপা সপ পাপা পা হিরোরোরারর্রারা রা রা রাতে জো. 



০০০22042১১5 সস শশী শী কিস্পীশিট শশা স্পসপ্পপস্পেসসসপ 

র়্। 

1 

১১স্ ১০আঅ।, ভ্রীম্ভাগবতম্। ১৮৯ 
- শিপ শিস্পী এন শী শী শি ৭ শী শি ০ পপি সস পর 

কিং ভৃগ্রীতোত বিস্তজেচ্ছ্য়ীতানীত ঘাতি না॥ ॥ ৩৫ ॥ 
এতদচ্যুত মে ব্রুহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদান্বর | 

নিত্যবদ্ধে! নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥ ৩৬ ূ 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহৎস্তাং সংহিতায়াৎ বৈয়ামিকাৎ 

একাদশক্কন্ধে শ্রীভগবদ্দ দ্ধব সম্াদে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ % ॥ ১০ ॥ ক ॥ 
ভ্ভগবানুবাচ ॥ 

বছ্ধো মুতে! ইতি ব্যাগ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ 
শা চে ৮ লে পিসি শশী পিজ্াপাপাদি | সসপস্পস্পসস সপ সপে 

হিগাও ডি পুচ্ছতি বদ্ধে। মুক্তো বা কথং ভে উত্যা্দ রঃ রা কথং ভূত্রী- 

তেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ 1 

এত এনদ্দিষরং গ্রশ্নং কিঞ্চ এক এবাত্মা অনাদি গুণসম্বদ্ধাৎ নিত্যবন্ধং। মুক্ধে 

জন্াত্বেহনিতাত্ব প্রমঙ্ান্নিত্য মুক্ত ইতাপাঙ্গী কার্যা* শ্তাৎ ত্র মে ভ্রমে! ভবতীত্যাহ বন্ধ 

ইতি ॥ ৩৬ ॥ 

॥% ॥ ইন্চ্যেকাদশে দশম: ॥%। 

একাদশেতু খদ্ধানাং মুক্তানাঞ্চাগ লক্ষণং । সাধুনাঞ্চ তথ! ভক্ষে লক্ষণং ইনি 

বিন্ধৎ ॥০ ॥ 
নিচচাবছে। নি মুক্ত এক এবেতি মে ভ্রম ইতি বঢ়ক্ত* 'তৎ তি বস্তুতো বিরোঁপাৎ 

স্পা শিপ শা পাশা শী পাপা পশিপিশীশি পাশ প্পিশীশি তেপাশিশ  শিশীসিসি শা স্পা িসপিশি সত ৩ স্পা শা পি সপে শা পাপ আজ পপ সপ পাব পপ জা 

ক্রেমমন্দভহ ৷ 

| % ॥ ইত্যেকাদশ ক্রমসন্দর্ভে দশম! 1 ূ 

গুণন্ত মার! মূলতবাদিতি মারর। তত সহ্বন্ধন্য মিথৈন স্যারণাদিতার্থঃ | ক | তর্জে 

পাসে পি পিস পচ আপা পর স্পা আপা ও 

শয়ন করেন, কিরূপে উপবেশন করেন ও কোথায় গমন করেন ॥ ৩৫ ॥ 

হে অচ্যুত ! অপনি প্রশ্ন বেভাদ্দিগের শ্রেঠ, এক বস্ত মাত্র নিত্য 

বদ্ধ ও নিত্য মুক্ত, আমার এই ভ্রম, অতএব আমার এই পুশ্নের উত্তর 
গুদান করুন ॥ ৩৬ ॥ |] 

| %॥ ইতি একাদশঙক্কন্ধে দশম | ক্ষ। 

। _ একাদশ অধ্যায়ে বদ্ধ, যুক্ত, সাধু ও তক্তের লক্ষণ উ্রীক কর্তৃক 

' কথিত হয় ॥ * ॥ 

ভগবাঁন্ কহিলেন বদ্ধ ও যুক্ত ভাব আমার সত্বাদি গ৭ রূপ উপারি 



স্পস্্ সপ ১ সপ সপ সপ আপাত পপ আশা পপ | পা সপ পসপ্পপপশপসপাা আত জপ 

১৯০ স্ীমন্তাগবতম্ | [ ১১ন্ধ ১১অ 

গণস্থয তমার ুলত্বানসমে মোক্ষো নবন্ধনং ॥ ১ ॥ ৰ 

শোক মোহে স্তখং ছুঃখং দেহোতৎপতিশ্চ মায়য়। । ূ 

ূ পো যথাতনঃ খাতিঃ সংস্যতির্নতু বাস্তনী ॥ ১1 
বিদ্যাবিদ্যে মমতনূ বিদ্ধ্যদ্ধব শরীরিণাং 

০ শাশ্পস্প পপ তত পা পপ পাপী পিপাসা আপা ৮ পাশা আক সী ০ পা পপি শি পি ও পপি 5 ৩ পিসি শত পা পশ সপ্ত জজপিশ শান ৮5 ৩ টি শপ পা | পাতি? শপ পা পলাশ খাট আইস্তন্হানি 

গ্রভীতিতো বা মাদাঃ বন্ধ মোক্ষয়োর্ান্তবত্বাভাবাৎ ইতাহ্ বন্ধোমুক্ু ইতি দ্বাত্যাং। 

আত্ম! বন্ধে! মুকস্চ মে গুণতঃ মদদীন সহ্াদি গুণোপ।ধিতঃ নম্বৌপাধিকত্েইপি তুল 

পাকাদি বছাজ্তনন্ুং কি* নঙ্গাৎ তত্রাহ গুণস্য মায়ামুলত্বাৎ বন্ধনং নান্তি অতএব যোক্ষশ্চ 

নাস্তীতি। নম কথ* মর্ধ্য শান্ত বিরুদ্ধ মুচাতে তব্রাহ্ ইনি মে বাখ্যেতি এবং মত কতো 
নির্ণয়; অলমন্ি কুতর্কৈবিতার্থঃ ৷ 'মথ| এবমন্বয় '্সাত্ম! বন্ধে। যুক্ত ইতি যা ব্যাথা। উক্তি 

স! মে গুণতে মদগণ পারতন্ত্রযাৎ। আন্র হেতুত্বেন গুণ নিয়ত্তরি নন্তিং স্তদ্ব্যতিরেকমাহ 

অতএব ননে বন্ধনং মোক্ষে। ততি 1 অন্তৎ সনানং | ১ ॥ 

এব' কারণ ভূত গুণানাং মায়1ময়ত্বাৎ তত কার্য! সংস্তিঃ মায়েতি গ্রাপঞ্চয়তি শোক 
মোহাবিন্ঠি। যথ। স্বপ্ন আম্মনে! বুদ্ধেরেব খা।তি বিবর্ত স্যস্থৎ ইতি /২॥ 

'অন্তে| বসতো নিরোধস্তবন্নান্তি প্ররীতি স্বৌপাধিকী ঘটন ইত্যাহ বিদা বিদ্যে 
ইতি 1 তহতে মোক্ষবন্ধাভামিতি মম তনৃশক্কী। কুতো। মেমার়য়া নিনিশ্দিতে মার] | 

বৃত্তি রূপত্বাৎ। বন্ধ মোক্ষ করীত্যেক বচন" ্িবচনার্ধে | ন্ তৎ বা বন্ধ মোক্ষয়ে! 
পি নি আও শপ শশা এ পা ০ শপ সী | পপি শশা পান্টি 

রুমসনদর্ভঃ | 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যানেন যে মহমিতি শেষঃ ॥ ১7 ২॥ 

কথং তত্রাহ বিদোতি অতএব বন্তুতে। নিতামুক্তোপি প্রতীতিতোনাদি বন্ধ ইতি বুগ 
পছুভয়ত্বং ঘটন ইনার্থঃ অন্ধ মে নম নায়য়। শক্তা। ক্র তনু দৃষ্টান্ত বূপত্বাৎ স্বাংশরূগে 
অত এবানাদীঘে নির্মিতে গ্রসারিহে চে এব মম শরীরাণাং মদীয়ানাং মোক্ষবন্ধকার্ষে। 

এপস 

সপ ০ ্মসসপাস্পপরররস্নরর চর সপ পপ. সস সপ 

পা 

মাত্র, বস্তত নহে, অতএব গুণের মায়! কার্ধাতব প্রযুক্ত স্বূপত আমার 
বন্ধও নাই ও মুক্তিও নাই, এই রূপ নিণয় করিয়াছি ॥ ১। 

যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্তমান্র, তন্রপ শোক মোহ স্থথ দুঃখ 
ও দেহ প্রাপ্তি রূপ ষে সংসার তাহা! কেবল মায়ামাত্র বাস্তব নহে? ২। 
| হে উদ্ধব ! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় আমার শক্তি, উভয়েই শরীরি 
৯. .______ ._._ সস পি ০৮ পপ 



শি লি ৯৭ সী অসি পপ ০ আপ 

বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনিন্মিতে ॥ ৩॥ 

একন্তৈব মমাংশস্ত জীবন্যৈব মহামতে। 
পপ 

ূ রনাদিত্ব নিচাত্বে নশ্যাচা' তত্রাহ দো অনার্দী অতে | যাব্দবিদা1ং গ্রবর্তীয়ামি তাবদ্বন্ঃ 

ষদ! বিদ্যাং দদামি তদ| মোক্ষঃ ক্করতীতার্ঘ:। তথাচ স্কন্দপুরাণে। বন্ধকে। ভব পাশে 

| ভব পাশাচ্চ মোক্ষকঃ। কৈনল্যাদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ুুরেব সনাতন ইতি ॥৩। 
/ শ্তত্র শরীরিণাগখিতি বছ বচন নির্দেশৎ বিষয় ভেদেনা বিরোধ উক্ক ইতি ভ্রান্তিং 

ৰ বাবর্তরন বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা, মুপপাদয়তি একট্িবেতি। ভর্হি কিমাত্ম ভেদাত্তবাপি 

বন্ধে। নহীতাহ্ অন্ত জীবস্তৈবেতি। নন্বাত্বা ভেদে জীবানামেকোহন্যোহন্তি কথ্চ বন্ধ 

মোক্ষ সুখ হুঃখান্দ বাবস্থা তত্রাহ মমাশন্ত । অয়ং ভাবঃ যখৈকগ্তাপি চক্ত্রাদের্জলাহ্যপা 

ধিন। বিশ্ব প্রতিশিত্ব রূপো৷ হেদে! যখাচ তত্র জলকুস্ঠাঃ কম্পাদরঃ গ্রানিবিষ্বট্তৈব। ভথাচ 

গ্রতবিষ্বানামপুাপাঁপি ভেদেন ভেদাদেকন্সিন উদকুস্তে ভগ্নে তদগত গ্রতিব্ষ্বি্তেব 
| বিশ্বৈকাং নান্ত গতন্ত তথ। বিদ্যায়াং গ্রতি বিশ্বিতন্ত মদংশন্ত জীবন্তৈব তৎ কুতো। বদ্ধ: 

ূ হস্ত চোপাধিতে! ভেদান্নানাত্ব বাবস্থেতি। তথাচাছুঃ যখৈকন্মিন ঘটাকাশে রজোধৃনা 

টিরিরিন ন সর্ব টি তথ! জীবাঃ সুখাদিভিরিতি | 'এতচ্চাতি রহন্যং 
০পসদ পপি ও আপা ও শা সপ শপ পাশ শা পাপ পাা | পাপন পা শা সত শত পেশা শশা পপ পপ ৃ 42855225455 

| ক্রমমনর্ভঃ | 

ভবতঃ ইতি স্কিতে। স| ধর্ম রাজবৎ তক! | ভর়ং দ্বিতীয়ভিনিবেশতঃ স্কাঁদিতি গ্ভায়েম 

ূ মন্ত যানন্মদ্ৈমুখাং তশ্ত তাবদবিদ্যাং প্রনার্ধা স্বরূপাবরণ পর্রবকং গুণাবেশং কুর্মতী বহ্ধং 

| করোতি। তৎসাংমুখোতু 'গুণাবেশ ত্যাজন পূর্ন্কং ম্বরূপ স্ক'রণং কুর্ধতী মোক্ষং করে! 

ভীতি জেরং। অতস্তত্ত। এব তয়োঃ কর্তৃত্বেতি মদ্ধেতুকত্বাৎ বন্ধকো! ভৰ পাশেনেতা- 

ছাচ্যত ইতি ভাবঃ। ঘন্ধমোক্ষকরী। ইতি স্থপাং সুলুক্ পূর্ব সবর্ণ ইন্যাদিন! পূর্ব 
| মবর্ণশ্ছান্দস: ॥ ৩ ॥ 

1. এবং শরীরিণাং প্রাতীতিকে বন্ধে সতি প্রতোোকমেবং ব্যবস্থেত্যাহ একটন্িবেশ্চি। ! 
মনাংশঙ্ক রশ্মি পরসাণুস্থাণীয়ন্ত। অতএব তশ্ত জীৰতৈব। নতু মণ্ডল স্থানীয়স্ত মম ূ 

নির্মিত জামিবে। ৩ ॥ 

হে মহামতে ! উপাধি ভেদ তিন, আমার অং শভৃত এক দ 
০৬ ূ মা ঈ সপ 

| 
দিগের বন্ধ যোক্ষকারী, উভয়ই অনি, উভয়কেই আমার মায়! দ্বার; | 



ৃ সে 
১৯২ গ্রীম্ভাগবতম্। [ ১১স্ক ১১ 

বন্ধোহহ্যাবিদ্যায়। নাঁদের্বিদ্যয়াচ তথেতরঃ ॥ ৪1 

অথ বদ্ধস্ত মুন্তস্ত বৈলক্ষণ্যং বদামি তে। | 
বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেক ধন্মণি ॥ ৫ 

স্থপর্ণাবেতে। সদূশো স্খায়ে। যদৃচ্ছয়াতে 

কৃহনীড়ৌচ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি 
সি পাপী সপ সপ সপন ০ পপ পা সপ আপ সপ পপ পপ পপ সপ আস ৯৮৭ শপ পপ পপ গা শা ৮০ অপ তপা 

্ববুদ্ধা| নিশ্চেতব্ামিঠি মন্বোধয়তি হে মহামতে। ইভরো যোক্ষঃ 0 8 ॥ 
তদেবং ব্যবস্থামুপপাদা কথ বর্তত ইনার্দি বৈলক্ষণা প্রশ্নস্তোত্তরমাভ অথেতি । ভ্তচ্চ 

নৈলক্ষণ/ং দ্বিবিধং লীবেশ্বরয়োরেকং। জীবানকেকং।॥ ত্র জীবেশ্বরয়ো বৈলিক্ষণামাহ 

বিরুদ্ধ ধর্মিণোরিন্তি স্াধীন্যয়েলন । শেোকানন্দ ধর্নতে। রেকম্তিন পর্শিণি শরীরে নিষন্য 

তিষন্থ রূপেণ স্থিঠরো] 0৫1 

সুপণোঁ বৃক্ষাৎ পঙ্ষিণাবিব দেহাৎ পৃণক্ ভূতো। সদৃশো চিদ্রপত্বাৎ। সখায় সনিয়ে। 
গ[দৈকমত্যাচ্চ। যদৃচ্ছয়| অনিরুক্কয়। মায়য়।॥ বুশ ইতি রুক্ষে। দেহঃ ।  উর্ধামল 

মবাক্ শাখং বৃক্ষং যে। বেদ মংগ্রতীত্ি শ্রতেঃ । উর্দধমূল মধঃ শাখনশখখৎ গ্লাভরন্যমমিঙ্তি 

শ্বভেন্চ | তশ্রিন্ কৃতং নীড় নিকেতনং হৃদয় রূপং যাভা শৌ হয়ো অর্ধ একে। 
জী৭ঃ পিপ্ললায়ং পিপ্লোহশ্বখে। দেঃ তন্রর়দণীয়ং কর্ম ফলমেতার্থ: | খাদন্তি তঙচয়তি 

পা জা সস সি ২ ৮ ) শপ” স্পট 

ক্রননন্র্ভঃ | 

অভহএব চৈকটৈব নতু সর্বস্তেতার্থ; ॥ ৪7৫ 

তাদুশভেদং নৈলক্ষাণোনৈব দর্শরতি হপর্ণ[বিতি ছ্বাত্যাং। তত্র মদ্শানিতি গদেন 

দেবাভেদ নির্দেশঃ কচিদিত্তি ভাবঃ। শ্রুতো। সযুদ্গেতি সনানং রূপং চিদ্জপত্থ যুকং 
০ সা পপ স্প্স্পপ্ ৮ ্্পসা 

ভ্রীবেরই অনাদি অনিদ্যা কৃত বন্ধন এবং বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি হয় ॥ ৪ ॥ 

হে উদ্ধব। নিষম্য নিয়ন্তা রূপে এক দেহে বর্তমান, শোক ও 
আনন্দধ|য বিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের বদ্ধ ও মুক্ত রূপে বৈলক্ষণা আমি 
তোমাকে কহিতেছি আবণ কর ॥ ৫॥ 

দেহ হইতে পৃথক্ ভূত, চেতন স্বভাব প্রযুক্ত তৃলা, একমন্ত্য বিশিক্ট, 
বন্দর পক্ষ যুক্ত এই পক্ষি হর মাঁয়াবেশ বশতং শরীর রূপ রূক্ষে নীড় 

নিশ্ম(৭ করিয়।-অবস্থিতি করিতেছেন তাহা দিগের উভয়ের মধ্যে একটী 

[86 

স্পপিসিসপপীসিপা সপ্ত 



ঠীর্ 
১১স্ক ১১অ ] শ্রীমস্তাগবতম্্। ১৯৩ 

পপ রি পা পপর... পপ সপ আপা পপ 

পিপ্ললাননমন্তে। নিরম্ৌোপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৬ ॥ 

আন্মানমন্যঞ্চ সবেদ বিদ্বানপি পিপ্ললাদো 

নহু পিগ্ললাদঃ ৷ যে! বিদ্যায়া যুক সতু 

নিত্যবদ্ধে বিদ্বাময়ো যং সহ নিতামুক্তঃ ॥ ৭ ॥ 

দেহস্থোহপি ন দেহস্ছে। বিদ্বান্ ন্বপ্লাদযথোথখিতঃ | 
সদ 

পপ আল জা সি 

অন ঈশ্বরে? নিরম্নঃ অভোক্তাপি নিজঞানন্মতৃপ্তে! বলেন জ্ঞানাদি শক্তা! ভূয়ান্ অধিকঃ। 

শুতিশ্চ দ্বাস্থুপর্ণ। সধৃজ। সথায়। মনানং বুক্ষং পরিষঘজাতে 'তয়োরন্যঃ পিপ্লনং সাদ্বত্তি 

অনশ্নয্নোশভিচাকীতি ॥ ৬ ॥ 

বলাধিকামেবান্ত আত্মানমিতি । অতো যোহবিদায়। যুক্ যুক্তঃ সতৃ নিতা বদ্ধ; অনাদি 

বদ্ধ: মত্ত বিদা। গ্রধানঃ মতু নিতা মুক্তঃ । মায়য়। অনাবরকত্বাৎ আশ্রয়াবযামোহক 

তাচ 1 ৭॥ 

ইদানী* দদ্ধমুক্ ভীবানামের মিণে। বৈলক্ষণ্যমাহ দেতস্থোইপীতি দশতিং| বিদ্বান 
মুক্ত: সংস্কার বশেন দেতস্তোহপি দেচস্থে। নভবত্তি। যগ৷ স্বপ্রাহখিচঃ শ্রর্যামাণে স্বপ্ন 
দেহে স্থিতোষখপি তরস্তো ন ভবতি তদগত স্থথ হুঃখাদাভাবাৎ তত্বৎ। তথা বস্তঙো- 

1৯ রর পপ সা পপ ০. টিপ ০ ৯ তা স্পা পর 

ক্রমসন্দঃ। 

ভজন ইতি মমানোর্থঃ ॥ ৬। 

বিদ্যানয় উত্তর স্ববপ শক্ষি বৃত্তিরেব ব্যাখ্যান্ত' ঢাক্তর স্তন্ভৌ ॥ ৭0 ৮৯৪১০ 
॥১১ ॥১২17১৩॥১৪ | ১৫ ॥১৬।॥১৭॥ 

০ এজ এ, ক শা পা সদ সপ এ পাশ শশী তা পপ পিপল ক আপা আস পপ পরান সি ৯, কক সপ পপ | পিপিপি শী পপি পাপা পপ অপ চে 

কর কল ভোগ করেন, অন্য নিরশন থাকিয়াঁও জ্ঞান শক্তি দ্বারা অতি- 

রিক্ত হয়েন ॥ ৬ ॥ 

সেই নিদ্বান নিরশন পুরুষ আপনাকে জানেন ও অন্য'কও জানেন, 
কিন্তু কর্ম ফল ভোক্তা পুরুম তদ্রপ নহেন, তাঁশার মধ ঘিনি অবিদা 
যুক্ত, তিনি নিত্য বদ্ধ, আর যিনি বিদ্যাময় তিনি নিত্য মুক্ত ॥ ৭ ॥ 

ছে উদ্ধব! বদ্ধ ও মুক্ত জীবের পরস্পর ভেদ এই যে, বিদ্বান্ 
মুক্ত পুরুষ স্বপ্ন হইতে উথিত ব্যক্তির ম্যায় সংস্ক'র বশতঃ দেহস্থ 
হইয়াও স্বরূপত দেহস্থ নহেন এবং কুমতি বদ্ধ পুরুষ স্বপ্ন দ্রষটার স্যায়: 
৪ | ১ 



এপস এপার. ০৮ দা. ৪০৯ ০০৪০» এ, ও ০৮০..০৬০৪০০০এ-০সপটে-  ০৬-৮--০৯-৪-স-ব্ক এ ভপ১ । 

১১ রর 
১৯৪ শ্রীমস্তাগবভমূ । [ ১১স্ক ১১অ 

সপ পপ পিসী পপ পপ আপ পপ শপ সপ 

অদেহস্থোপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপরদৃগ্ যথা ॥ ৮ ॥ 

ইন্দ্িয়েরিক্দিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষুচ । 
গৃহামাণেঘহং কুর্ধ্যামবিদ্বান্ যস্তববিক্রিয়ঃ ॥ ৯। 

দৈবাধীনে শরীরেহন্মিন গুণ ভাব্যেন কর্ম্মণ] | 

বর্তমানে। বুধস্তত্র কর্তাম্মীতি নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥ 

০৪০ সপ ০৮ পর গল এ রা ৮ শসা পপ গজ পাশাপাশি শশী ৮ শশা পিপিপি পপি পিপি পিট পল পা শ্প চে 

সস ০ ৭৮ ০০ হলো শপ এ আজ | শপ উবার খা সত 

ইদেস্থবোইপি কুমতিরবিদ্বান দেতস্বঃ তন্নিমিত্ত সুখ ছুংখভাক্ যথা স্বপ্র দেহ গত: 

ইতি ॥৮। র 

তত্র ছেতৃত্বেন বৈলক্ষণ্যাত্তরমাহ ছ্রাভ্যাং। ইঞ্জিয়ৈ রিজ্রিয়ার্থেষু গৃহামাণেধপি যন্ত 1 

বিদ্বান স নাহং কুর্ধ্যাৎ অহং গৃহ্গামীতি মতিং ন কুর্্যাঃ ইভার্থঠি। কুতিঃ গুণৈ গুণেবু ৰ 

অতএব অবিক্রিয়ঃ রাগাদি শ্ল্যঃ | তছুক্তং গীতান্থ। তত্ববিন, মহাবাহো! গুণ কর্ণ। 

বিভাগয়োঃ। গুণাগুণেষু বর্ব ইন্ডি মত্বা ন সজ্ভত ইতি ॥৯।॥ ৰ 

অবুধস্ত পূর্ন কর্াধীনেহস্মিন্ শরীরে বর্তমানঃ গুণৈরিজ্িট় ভাবোন করুণা তত্র! 

দেহাদৌ নিবধাতে। কুঃ কর্ত। স্ীতি অহঙ্কারেণ। তছুক্তং তন্বৈ গ্ররুতেঃ ক্রিয়মা- ৰ 

ণানি গুগৈঃ কর্খাণি নর্বশং। অহঙ্কার বিমুঢ়াত্ম! কর্ামিত্তি মনাতে ইতি । এটৈঃ র 

ক্ত্রিচিঃ শ্লোকৈঃ কথং বর্তেতেতানা প্রশ্রন্ত সুখ দুঃখ শুন্যো নিরভিমানশ্চ দেহে বর্তেতে 

ত্যুন্তরমুক্তং ভবতি ॥ ১০ ॥ 

কপ ররিতিটি শা শপপীপীপীপ্ীপিপাত পাটি পপ সস ৮ পপ পাপা ০ পা পা 

সাপ পা আপস ও 

স্বরূপত দেহে বর্তমান না হইয়াও দেহস্থ অর্থাৎ তন্নিমিত্ত সুখ দুঃখ 
ভোগ করেন ॥ ৮॥ 

অপর বৈলক্ষণ্য এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্জিয়ার্থ বিষয় গৃহীত 
হইলেও রাঁগাদি দোষ শূন্য বিদ্বান্ পুরুষ, গুণ দ্বারাই গুণ গৃহীত হয়, 
ইহা! ভাঁবিয়!, আমি গ্রহণ করিতেছি এমত জ্ঞান করেন না। ৯॥ 

অজ্ঞানী লোক সকল ইন্ডরিয় জনিত কর্ম দ্বারা পুর্ধব কর্ধ্ম সম্পাদিত 
এই শরীরে বর্তমান হইয়! তাঁহাঁতেই আমি কর্তা বলিয়া অহঙ্কারে বদ্ধ 
হয় ॥ ১৪ ॥ 

যি... ০১০৩১ ১০০০ 
শপ ররারররারাোরারেজররবরাাররারারাররারাররাারা০৯-০০-এর ররর “সার... আত 



১১স্ক ১১অ ] নিরাকার | ১৯৫ 

বনিক গান মানার মজ্জনে। 

রা স্পর্শন স্ত্রাণ ভোজন শ্রবণাদিযু। ূ 
নতথ] বধাতে বিদ্বাঃস্তত্র তত্রাদয়ন গুণান্ ॥ ১১॥ ূ 

] 

ূ 

| 

পাস | প্র | শশা পাশ শী আজ পি | শপ শি স্ স্তি 

প্রকৃতিস্থোহপাসংনক্তো! যথা খং সবিতানিলঃ ॥ ১২ ॥ 

বৈশরিদ্যেক্য়া সঙ্গ শিতয়। ছিন্ন স' শয়ঃ । 

প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নন্নানত্বাদ্ধিনি বর্ততে ॥ ১৩ ॥ 
এপস স্পা পাশ ০ পপি সপ পপ লা শাক পিপিপি 

বৈলক্ষণ্যান্তরং বদন কিং ভূঞ্লীত ইত্যাদি গ্রশ্নোত্তরমাহ এবমিতি দ্বিভিঃ। অনাগত 

| মেব কর্ম মাং বধ্লাতীতোব' বিরক্কে বিদ্বান তথা অবিদ্বানিব শয়নাশনাদিযু ন বধানে। | 

ূ কৃত স্তত্র বিষয়েষু গুণান্ ইন্দ্রিয়াণাপি আদয়ন্ ভোজয়ন্ তৎ সাক্ষিত্বেন বর্তনানঃ নতু শব 

মদন ॥ ১১ ॥ 

এ-দেব কু স্তত্রাহ গ্রকৃতি স্থোপীতি সার্দেন। ষথা খং সর্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে 

যথ! সবিত1 জলে প্রতিবিষ্বিচ্তোইপি যথানিলঃ সর্বত্র সঞ্চরন্নপি তদ্বৎ ॥ ১২ ॥ 

অগঙ্গেন নৈরাগোন শিতয়। তীক্ষয়। ছিয1; সংশয়! অসস্তাবনাদয়ে। যন্ত সঃ নানাত্বাং 

দেহাদি 'প্রপঞ্চাৎ ॥১৩ ॥ 

পা 

শপ শশশপীিপিস্পপপলিশাশাটিপাশিিীসী পাসে নাকী িকি শা শশশাশীীশ্শীশীশিপিশদাশীিটীশিশীশাীশশী সি পা পপ পপ 

| 

1 

বৈলক্ষণাস্তর উল্লেখ করিয়া কি ভোক্পন করে এই প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান পুর্ববক কহিলেন, পূর্বোক্ত রূপ বিরক্ত বিদ্বান্ পুরুষ, শয়ন 
উপবেশন, গমন, মান, দর্শন, স্পর্শন, ত্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিষয় 

সকল ইক্ড্রিয়গণকে ভোগ করাইয়! অজ্ঞানির ন্যায় বদ্ধ হয়েন না ॥ ১১॥ 

যেমন আকাশ সর্বত্র বর্তমান হইয়াও কোন স্থানে বদ্ধ হয় না 
এবং যেমন সূর্য্য নানা পাত্রস্থ জলে প্রতিবিশ্বিত হইয়াও যেমন বায়ু] 
সর্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও বদ্ধ হয় না, তন্রপ বিদ্বান ব্যক্তি গ্রকুতিস্থ 

হুইয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না ॥ ১২ । 

বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষীকৃত অতি বিশারদ স্বরূপ দর্শন দ্বার! ছিন্ন 
ংশয় বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধের ন্যায়, দেহাদি নানা. প্রপঞ্চ 

হইতে নিব হয়েন ॥ ১৩1 

ভে এপ টির তলে সো জাকাত পপ কা 



ন্ 

১৯৬ শ্রীমস্ভাগবতম্ । [ ১১স্ক ১১অ 

যস্থাস্যয, বত সন্লাঃ প্রাণেক্ড্রিয় মনোধিয়াং | 
বৃত্য়ঃ সতু মুক্তোবৈ দেহস্থো হপিহি তদৃগুৈত ॥ ১৪ | 
যহ্যাবা! হিংস্যতে হিংশ্ৈর্ধেন কিঞ্িদিযদৃচ্ছয়। | 
অচ্চাতে বা! ক্ষচিন্তত্র নব্যতিকরিয়তে বুধ: ॥ ১৫ ॥ 
নস্তবীত ননিন্দেত কুর্ববতঃ সাধ্বস।ধু বা। 

এ এ ০ সস এস এ ৩ পন ক ০৯ ৯০ এ ৩১৩০০ পপ পপ পতি উপ 

কথং বিবহরেদিতাক্োত্তরস্েন বৈলক্ষণাস্থরগাহ বন্ত স্থারিতি। তাগুণৈ দেঁছ গুণৈহ 

সংকল শৃন্তান্তিঃ গরাণাদ বৃত্তিভি বিহিরন্ মুক্ত উততার্থঃ ॥ ১৪ । 
এবং ানদদ্ধ মুকয়োঃ শ্বস'ব্দামেব বৈলক্ষণা মুক্ছং ইদানীং কৈবাজ্ঞায়েত লঙ্ষণৈ 

রিভান্যোন্তর তথ। পরটৈপি স্জ্জেয* নৈলক্ষণানাহ ষমাত্মেতি ভ্রিভিঃ। হিতন্রৈ তর্জনৈ 

রন বর গ্রাশিভিঃ যল্তাস্থা দেহঃ গীডান্তে মদৃষ্চয়। যেন কেনাপি ক্কচিৎ অর্চতে ঝস 

বুধং চে'নন্স ন বাতি ক্রিয়ত ঈন্তার্প: | তছুক্র* যাক্নক্কোন ধৈঃ কণ্টক বিতুদতি চন্দনৈশ্চ 
লিম্পঠি অক্রুচ্ধাপরিতষ্টশ্চ মমস্তহ্াচ তহ্বা চেতি ॥ ১৫ ॥ 

কিঞচ সাধ্ব সাধুন| কুর্দীতে। বর্ধতে! ব1 জনান্ নস্ত্রনীতনচ নির্দেত যে। লৌকিক 
উরস রর ৫-৯ ০৯০৯০৯০০৮৯৯. আর ৯ 

পালার এত সসসীপ ন ডা সপ ০৯ শা সিল (শি ৬ পরিসর ও 

পি পপ 2০৪ ৩ স্পা এব জপ শা সপ সত আপ 

কি প্রকারে বিহার করে এই প্রশ্নের উত্তরে বৈলক্ষণ্যান্তর কহিতে- 

ছেন, হে উদ্ধব! যাহার পক্ষে গ্রাণ, উক্জিয়, মন ও বুদ্ধি গুভৃতির 
বৃত্তি সকল সন্কল্প শুন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়। দেহ গুণ হইতে মুক্ত 
হয়েন ॥ ১৪ ॥ 

এই রূপে বদ্ধ মুক্তের বৈলক্ষণ্য উল্লেখ করিয়া! এক্ষণে কোন লক্ষণ 
স্বার। বন্ধ যুক্ত স্পষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায়, ইহার বৈলক্ষণা দেখাইয়। 
কহিতেছেন, সখে! দুর্জন অথবা হিহস্র জন্তরা যার দেহের হিংস| 

" করিলে বা! যদৃচ্ছাক্রমে কখন কোন ব্যক্তি কর্তৃক যিনি পূজিত হইলেও 
বিকৃত না হয়েন, তিনিই বিদ্বান বলিয়। পরিগণিত হয়েন ॥ ১৫ ॥ 

কেহ উপকা'র বা অপকার করিলে, কেহ সাধু বা অসাধু বলিলেও 
যিনি তাহাদিগকে স্তব ব! নিন্দা না করেন এবং লৌকিক ব্যবহার 
ভি... ৬০০১০ 



১১স্ক ১১অ) শ্রীমষ্ভাগবতমূ। ১৯৭ 

বদতো! গুণ দোষাভ্যাং বর্জিতঃ স্মদৃ্ধুনিঃ ॥ ১৬। 
নরুর্ধ্যান্নবদেৎ কিঞিনধ্যায়েৎ সাধ্বসাধুবা। 

আগ্নারামোহনয়া বৃত্ত বিচরেজ্জড়বন্যুনিঃ ॥ ১৭ 
শব্দব্রন্গণি নিষ্চাতো ননিষ্ণায়াৎ পরে যদি । 

শ্রমস্তম্ত শ্রষফফলো হাধেনুমিব রক্ষতঃ 1 ১৮ ॥ 

গং দুপ্ধদোহামসতীঞ্চ ভা্যাং দেহং পরা 

বাবহার বিমুখঃ সমুক ইতার্থঃ ॥ ১৬॥ 

অপচ ন কৃর্ষযাদিতি যে! দৈহিকেপি বর্খন্াদাসীনঃ সমুক্ত ইতরে! বন্ধ ইত্যর্ঘ:। 

এতানোোৰ সর্াণি মুযুক্ষোঃ মাধনানি জ্ঞাতব্াানি ॥ ১৭ & 

যন কেবল' শব্ধ ব্রন্ষণ অভিজ্ঞঃ পাণ্ডতা মার শ্লাধী নতৃইক: লাধনৈ স্তার্থ নিষ্ে। 
ভবেত তং নিন্দিতি শব্ধ ব্রন্ধণি নিষ্চাতঃ অধায়নাদিন] পারং গতোইপি পরে রক্ষণি ননি 

ষথায়াৎ ধানাদাভিযোগং ন কৃুর্য)ৎ তস্য শান্ত শ্রমং শ্রনৈক ফলঃ নতু পুক্রযার্থ পর্য)বসামী 

মপেন্ং চির গ্রশ্থতাং ॥১৮। 

এতদেবান্যার্স নিদর্শনৈঃ গ্রপঞ্চয়ন্তি। চহাত উন্তি দোতঃ পরে! ছুক্ঠো! দোহঃ মোতত 

ক্রেণমন্দভ: । 

পূর্রবং ভঃনযোগমুক্ক।ধুন| ভক্তিযোগমুস্তাবরিতুমাহ শন্দ তত্াঈীতি। অত্র পরত্রদ্ধণীতি 
আর পর ব্রদ্ষপদেন পরত মার ধুগাতে নতু ত্ঙ্গতু তগবত্বাছি বিবেকেছেতি ভ্তেয়ং সর্বাত 
5ৎ সাান্তাৎ ॥ ১৮॥ 

তদেণং শব ব্রক্গাভা।সঃ গ্রায়োজনমিচাক্ষং । তন সর্ধা'শেষু বিশেষত উপনিষস্তাগে 

রহিত সমদর্শি হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ ॥ ১৬ ॥ 

যিনি ভাল মন্দ কোন কার্য করেন মা, বিট বা কোন বাক্য 
বলেন ন!, সাধু ব। অসাধু কিছুই চিন্ত। করেন না এবং যিবি আত্মারাষ 
ও উক্ত বুর্তি অবলম্বনে বিচরণ করেন, তিনিই মুক্ত ৪১৭? . . 

যেবাক্তি কেবল শব্দ ব্রহ্ধ অভিজ্ঞ, অথচ পরভ্রঙ্গের ধ্যানাদি ন! 

করে, তাহার শান্তেতে ফেশ্রম, সে কেবল বন্ধ্য। গো রক্ষপের চ্যায়। 
শুস ফল মাত্র &১৮॥ 

হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি দুঃখের পর ছুঃখ ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই 
০ 



ট পপি পিপিপি পপি জজ শা শপিসপ শী স্পা শি 

১৯৮ শ্রীমস্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ক ৯১অ 

ধীনমসৎ প্রজাঞ্চ। বিভ্তং ত্বতীর্থাকৃত 
মঙ্গবাচং হীনাং ময়! রক্ষতি ছুঃখ দুঃখী ॥১৯। 

যন্তাং নমে পাবনমঙ্গ কর্ম স্থিত্যুন্তবপ্রাণ 

নিরোধমন্ত । লীলাবতারেপ্নিত জন্মবা 
স্যাদ্বন্ধ্যাং গিরং ভাঁং বিভূয়ান্ন ধীরঃ ॥ ২০ ॥ 

পপ শা সপ পপ ক পা শপ 

রত্র দেহোহ্স্তি যঙ্তাস্তামর্থ শৃন্যাং অপতীং ভার্ধযাং কাম শূন্যাং দেহং পরাধীনং গ্রাতিক্ষণং 

ছঃখ হেতুমসৎ প্রজাং দৃষ্টীদষ্ই শৃন্যং পুভ্রং অতীর্ণীককতং আগতে পাত্রেহদত্বং দুষ্ধীর্ডি 

ভুরিতাপাদকং। অঙ্গ হে উদ্ধব ছুঃখানশ্তর ছুঃখমেব যসা সম রক্ষত্তি॥ ১৯॥ 

ময়। ভীনা* বাচমিতৃক্তং বিবুখোতি যন্তাং মে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ কিং 

তদস্য বিশ্বস্য স্থিচ্যাদি রূপং তদ্দেতু রিচার্থ: লীলানভ্তারেপ্িতং জগৎ প্রেমাম্পদং প্রীরাম 

কঙণাদি অন্মবান্ স্তাৎ তাং নিক্ষলাং গিরং ধীরে! ধীমান্ ধারয়েৎ | ২০ ॥ 
পা পপ পাই ৬০-০০ রা ৯:৫৮ ৬ সস পিপ্স্পীপী শী 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

শক ব্রপ্মণ স্তৎ প্রতিপাদকত্তে স্থিতেপি হুদ্বিচার কোটিভিরপি পরব্রহ্ম নিষ্ঠা ন জারতে। 

তহুক্তং। সংসারসিম্থুমতি তুস্তর মুত্তিতীর্ষে। নণন্ত পরব ইত্যাদি । শ্রেয়ঃ শ্বৃতিং ভক্তি 

মুবন্ডেত্যাদি চ অতএব মদদীয় লীল। শূন্ং বৈদ্দিকীমপি বাচং নাভ্যপেত্যাহ দ্বাভ্যাং গামিতি 
ময়। উ্ন্তগব। হীনাং মম-লীলাদি শুন্তাং ॥ ১৯ ॥ 

যাক্সামিতি ভাত নিক্ষলাং গিরং বেদে লক্ষণামপি। তত্বক্তং। শ্রীনারদেন। ইদং 
ছি পুংসম্তপস শ্রুতঞ্জেবেহ্যা্দি ।' অতএব গীতং কলিষুগাবতারেণ শ্রীভগবতা। শ্রুত 
মগে্ীপমিধদং দূরে হরিকথামৃতাৎ । যত্র সম্তি দ্রবৎ চিত্ত কম্পাশ্র পুলকোদগম 
ইতি ॥ ২০ ৭ 

ও ররর হর অত ই ০৯ সা, ৯ ও 

উন্তরোর্তর দৌহ রহিত গাভী, অসতী অর্থাৎ কাম ৃন্যা ভ ভার্ষ্যা, পরাধীন 
শরীর, অসই পুত্র, যোগা পাত্রে অদত্ত ধন ও মদ্বিহীন বাক্য পক্ষ] 
করে ॥ ১৯॥ 

-ফে কাক্যেতে এই' জগতের শোধক ও স্থষঠি ছ্ছিতি প্রলয় জনক 
আমর চর্রিত ন| থাকে কিম্বা আমার লীলাবতীর রূপ জন্ম বৃত্তাস্ত 

' বর্ণিত না হয়, ধীর ব্যক্তির সেই বন্ধ্যা নিক্ষলা' বাক্যকে ব্যবহার 
| করেন না: 8২০ ৪. 
|. ৪ 



সি পল 

১১ক্ক ১১অ ] ্রীমন্ভীগবতমূ । ১৯১ 

এব জিজ্ঞায়াপোহ নানাত্স ভ্রমমাতনি | 

উপারমেত বিরজং মনোময্যপ্প্য সর্ধবগে ॥ ২১ | 

যদ্যনীশে! ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলৎ। 

ময়ি সর্ববাণি কর্্দাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ২২ 
১০ 

উক্ত জ্ঞান মার্গং উপসংহরতি । এবং নিশ্চিত্য বিচারেণাত্মনি নানাত্ব ভ্রম দেহাধ্যাসং 

নিরন্ত নির্মমলং মনে! ময়ি সর্ধগে পরিপূর্ণে সমর্পা সন্ধার্ধ্য উপরমেৎ নতু শ্বাস পাতিত্য 
মাত্রেণেত্ার্থঃ ॥ ২১ ॥ 

যদ্যনীশোহশক্ত স্তর্হি আস্তাঁমিদং ৷ মঞ্ভটক্তোব কৃতার্থে। ভবিষ্যসীত্যাহ ময়ীতি ॥ ২২॥ 
এ শি পিপস্পীপ পাশা? শীত পাশিসপীপস্পীপপপীসসপপাস্পাপ পাপা শপ সাপ প্পপ্পসপা্পল 

শাশাশীশী পাপী 

ক্রমসন্মঃ। 
তদেবং ভক্জৈব জ্ঞানং সিদ্ধাতীত্যুক্ং। তং চ জ্ঞানমার্গ মুপমংহরতি এবমিতি 

জিজ্ঞাসয়! বন্ধে! মুক্ত ইতি ব্যাখ্য। গুণতো মে ন বস্তত ইত্যাদি পূর্বোক্ত গ্রকারক বিচা- 
রেণ। আত্মনি শুদ্ধ জীবে নানাত্বং দেবত্বমনুষ্যত্বাদি ভেদং অপোহা এবং মন্লীলাদি 

শ্রবণেন মনে! মরি ব্রহ্মাকারে সর্বগে অর্পা ধারয়িত্ব।। উপারমেত॥ ২১ ॥ 

তদ্েবং জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্ তদনাদ্ররেনানুসঙ্গিক সিদ্ধ জ্ঞান গুণাঁং শুদ্ধামেব 

তক্ভিমুপদ্বিশতি চতুর্ভিঃ | যদীতি নিশ্চয় টাকায়াং ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বি্ব মুদ্ধা 
ত্যাদ্দি বৎ। অত্র খলু জ্ঞানেচ্ছরেব প্রাকৃতঃ ৷ শ্রীমহদ্ধবং প্রতিচ তাদৃশত্বমারোপোবেদ 
মুচাতে। তশ্চ শ্রেয়ঃ স্বৃতিং ভক্তিমুদশ্য তে ইত্যাদি প্রমাণেন ভক্তিং বিন! কেবল জ্ঞান 

মার্গেণ ব্রহ্মণি মনোধারয়িতৃং নিশ্চেতুমে বানীশো ভবতি । ততোপি স্বতে! জ্ঞানাদি সর্ব 
গুণ সেবিতং ভক্জিমার্গমেব মাশ্রয়েতি তৎ সেপানমুপদ্দিশতি বদীত্যাদিন[। অথৰ|। 

গ্রাক্তন তক্তি বলাভাবাৎ ব্রহ্গজ্ঞানেচ্ছ,্ধদ তত্র মনে! ধারফ্রিতু মনীশঃ স্তাৎ তদাধুনাপ্যেবং 
কুর্ব্বিতি যোজ্যং॥। সমাচর অর্পয়। নিরপেক্ষঃ বাঞ্থাস্তর রহিতঃ কিম্বা । তদেবমপি যত 

লীল! কথারনাং শ্রদ্ধা নশ্তাৎ তন্ত ব্রন্গ ধারণায়ামপ্যশক্তিঃ স্তাৎ কিমুত ভগবদ্ধারণায়ামিতি 

লক্ষ্যেণ শুদ্ধ ভক্তাবেব পর্যযবসায়যিতূমাহ যদ্যনীশ ইতি ॥ ২২॥ 

এই রূপ জিজ্ঞাসা দ্বার আত্মাতে নানাত ভ্রম নিরাশ পূর্বক পরি- 
পূর্ণরূপ আমাতে নির্নাল অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়! উপরত হুইবেক ॥২১ 

যদি পরব্রন্মেতে নিশ্চল রূপে মন ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তবে 
নিরপেক্ষ হুইয়া সমুদয় কৃত কর্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ধবক কৃতার্থ 
হও ॥ ২২॥ 

' শী ঞাচি 



২০০ প্রীমন্তাগবতমূ | | ১১স্ক ১১অ 

শ্দ্ধালুর্সৎ কথাং শৃষ্বন্ স্থভদ্্রাং লৌকপাবনীং। 
গায়নননুম্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ম্মছঃ ॥ ২৩ ॥ 

মদর্থে ধর্মকা মার্থ। নাচরম্মদপাশ্রয়ঃ। 
লততে নিশ্চলাং ভক্তি মযুযুদ্ধব সনাতনে ॥ ২৪॥ 
সৎসঙ্গ লব্ধয়! ভক্ত ময়ি.মাং স উপাসিত1। 

মদর্প গৈ: কম্মহিঃ বিশুদ্ধসত্বস্তাস্তরগ্জাং তক্কিমাহ শ্রদ্ধানুরিতি অভিনয়ন্ স্বয় মনু 

কুর্বন্ ॥ ২৩॥ 

আচরন্ সেবমানঃ ॥ ২৪ 

ততশ্চানেন গ্রকারেণ ময়ি সৎসঙ্গেন লব্ধয়। ভক্ত্যা স ভক্তঃ মাং উপাপিতা ধ্যাত। 

ক্রমমন্দর্ভঃ 

শরন্ধালুত্বেচ সতি শুদ্ধাং ভক্তিমাহ শ্রদ্ধালুরিতি যুগ্মকেন। অভিনয়ন্ জন্ম কর্ম লীলয়ে। 
মঁধো যে হংশ। নিজাভীষ্ ভাব ভতক্তগতা৷ ত্যান্ শ্বয় মনু কুর্্বন্ ভগব্দগতান্ ভক্তাস্তর 

গতাংশ্চ তানন্য দ্বারান্ুকুর্ধনিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

কিঞ্চ যে! ধর্ম! গোদানাদি লক্ষণ স্তমপি মদর্ধে মদীয় জন্মাদি মহোৎ্সবাঙগত্বেনৈৰ। 

যশ্চ কামে! মহাপ্রসাদ বাসাদি লক্ষণ স্তমপি মদর্থে মদীয় সেবার্থঃ মন্মন্সির বাসাদি 

লক্ষণত্থেনৈব। যশ্চার্থে ধন সংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎ সেবা মাত্রোপযোগিত্বেনৈবাচরণং 
সেবমানঃ মদপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ান্তর শুন্য চেতাশ্চ সন্। তামেৰ কথ শ্রবণাদি লক্ষণা 
ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং সর্বদাপ্যব্যভিচারিণীং লভ্যতে । তৎ স্থুখেন কৈবল্যাঘাবপ্যনাদরাৎ। 

নচ তজনীয়ন্ত চলতয়া বান! চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিতযাহ সনাতন ইতি ॥ ২৪ 
নম্বেবং . ভূত ভক্তি মার্গে প্রবৃত্তি নিষ্ঠা বা কখং স্তাদিত্যাশঙ্কা তত্র হ্তেমাহ সৎ 

০০ ৭ পপ উস ০. 

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মঙ্গল জনক লোকপাবন আমার চরিত্র কথা শ্রবণ 
ও আমার কণ্ম সকল গান ও স্মরণ করিয়া এবং বারম্বার জন্ম সকল 
অনুকরণ ও অভিনয় করিয়া ॥ ২৩॥ 

হেউদ্ধব! আমার আশ্রিত হইয়া আমার নিমিভ ধর্মার্থ কাম 
আচরণ করিয়া সনাতন রূপ আমাতেই নিশ্চল। ভক্তি লাভ করে 1২৪। 

' এই রূপে সৎ সঙ্গ লব্ধ তক্তি ছারা সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার 
* এটির িরিরারিররির রা রারারারারারাররারারারারাররিহ 
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| স বৈ মেদশিতং সত্তিরপ্রস! বিন্দতে পদং ॥ ২৫ ॥ 

প্রীউদ্ধব উবাচ | 
সাধু স্তবোত্মঃশ্লোক মতঃ কীদৃখিধঃ প্রভো | 
তক্তিস্তয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সুত্তিরাদূতা৷ ॥ ২৬ ॥ 
এতম্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎ প্রভে | 

প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় কথ্যতাং ॥ ২৭॥ 
চর 

ভবতি। সচ ধ্যানশীলঃ সতভির্দরশিতং বৈনিশ্চিতং হখেনৈব মে পদং শ্বরূপং গ্রাপ্পোতি ॥২৫ 

মৎসঙ্গ লয়! ভক্ত! ইত্যক্তং তত্র সতাং ভক্কেস্চ বিশেষং পৃচ্ছতি। লাধুরিতি। 
সাধবঃ স্ব স্ব মতি পরি কল্িতাঃ সস্তি ববঃ। তবতু কীদৃশঃ সম্মতঃ। ভক্তিয়পি বহুধা 

লোকে | কীদৃশী পুনঃ ত্বযাপযুজ্যেত । সন্তিন্পারদাদিভিরাদৃতা ॥ ২৬॥ 

এতচ্চ ক্থাতাং ইদঞ্চাতি গুহাং ত্বয়ৈব বক্তবামিতোর্ধর্যয মাবিষষরোতি পুরুযাঁধাক্ষে 
তাদিনা বঙ্গাদি নিয়ন্তঃ | ২৭ ॥ 
(উস 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

সঙ্গেতি। তক্ত্যা ভক্তি রুচা৷ স তক্তে। মামুপাসিত1 ভজমানে। ভৰতি ॥ ২৫। 

উপ আধিক্যেন যুজোত | দৈব সঞ্তিরাদূত! সাধৃনাং ভক্'মাহাত্বাং ত্বসেৰ সুষ্ঠ, জনাসি 
তক্তেন্ততৃং তূ তে সাধব এবেতি ভেদেন পৃষ্ট' ॥ ২৬৪ 

হে পুরুষাধ্যক্ষ মহৎ আষ্টাদ্যবতাঁরিন লোকে! বৈকৃঞ্ঃ জগচ্চানস্ত ঈারারং 
গ্রণতায় ভক্তায় অনুরক্তায় নিগ্ধায় প্রপরায় শ্বৈক শরণাঁয় ॥ ২৭ ॥ 

উপাসক ভক্ত হয়েন এবং সহসা সাধু কর্তৃক দর্শিত আমার পদ 
অনায়াসে লাভ করেন ॥ ২৫ ॥ 

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো! হে উত্তমঃক্োক ! সাধু অনেক 
প্রকার আছে, তাহার মধ্যে আপনার সম্মত সাঁধুকি প্রকার, আর্ 
নারদাঁদি কর্তৃক আদৃতা কীদৃশী ভক্তিই বা তোমাতে উপযুক্ত হয় ॥২৬। 

হে পুরুষাধ্যক্ষ ! হে লোকাধ্যক্ষ! হে প্রভো! প্রণত, 

অনুরক্ত ও প্রপম যে আঁমি, আমাকে ইহ! বিশেষ করিয়া উপদেশ 
করুন ॥ ২৭ ॥ 

৫ 
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পা সপ ক সাপ সপ তাল শি পেপসি শী পপ 

তং ত্রক্ম পরমং বোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 
অবতীর্ণোইসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্ত পুখপুঃ ॥ ২৮ ॥ 
ভরীভগবানুবাঁচ ॥ 
কপালুরকৃত দ্রোহ স্তিতিক্ষুঃ সর্বব দেহিনাং। 

০ পপ পাপী পম উস 

পি পপ আপা পপ পরী 

তত্র হেতৃঃ ত্বমিতি। ব্যোম বদসঙ্গো! যতঃ প্রকৃতে পরঃ। দ্বেষামিচ্ছয়| উপাত্তং 

পৃথক্ পরিমিতং বু ধেন সঃ ২৮॥ 

তন্র ব্রিংশলক্ষণৈঃ সাধুং নিরূপয়তি কৃগানুরিতি পঞ্চভিং। কুপালুং পর দ্রংখাসহিষণুঃ। 

সর্ব দেহিনাং কেযাঞ্চিরপি অরুত দ্রোহঃ। তিতিক্ষুঃ ক্ষমাবান্। সত্যং সারঃ স্থিরং 

ৰলং বা যন্ত সঃ। অনবদ্যাম্মা অস্থয়াদি রহিতঃ স্থখ ছুঃখয়োঃ সমঃ। যথা শক্তি 

সাক্ষাত্তগবানেব ত্বমবতীর্ণোইসি । ভগবত এৰ বৈভবমাহ। ব্রন্গত্বং পঁরব্যোমাখ্যো 

বৈকুণ্ঠ স্বং প্রকৃতেঃ পরঠ পুরষোৎপি ত্বমিতি |. তগবানপি কণং ভূতঃ সন্নবতীর্ণঃ ৷ স্বেচ্ছা! 

ময়ন্তেতবমুমারেণ ম্বেষাঁং সর্বেষামেব ভক্তানামিচ্ছয়ৈতা* পুরায়িতু মুপাতানি '্ততত্তন 

আকৃষ্টানি পৃথক বপুংষি নিঞ্জ তত্ীদাবি9ভাঁব! যেন। তথ ভূঃ সন্নিতি তং প্রতি যথাহু 

জান্ববান্। যক্থেষছুৎকলিত রোষ কটাক্ষ মোক্ষে রিতযাদি । যথাঁচ দেবাঃ | কেতু স্্িবি 
ক্রমযুতো। ইতাদি । তথাঁচ ব্রহ্ষণ। নারায়পন্তমিত্যাদৌ নারায়ণোক্গমিতি । যথাচ 

দেবাঃ। ভ্তানভ্তবাঁত্যি, রিত্যাদি। অশওবাক্তরঃ | অস্ভুভানীহেত্যাদি অতএব গোবিন্দ 
ভূজ গুপায়ামিত্যাদি | ২৮ ॥ 

অথ সাধন তারতম্যেন সাঁধুনাং তাঁরতমামাহ পঞ্চভিঃ স্বত্রাবরং মিশ্রতপ্তিসাধকমাঁহ 

কপালুরিতি ত্রিকেণ "অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্য*। উত্তর সচ লত্তম ইতি চকারেণ ডু 

পূর্ববোক্কো যথা সত্তম স্তখায়মপি সপ্তম ইতি বাক্তেরেবমেবং ভূতো মচ্ছরণঃ সত্বম ইত্যাদি 
ক্ষিপ্যতে। অন্ততৈঃ তত্র স্থিরঃ ম্বধর্ম ইতি সকান্ ধর্মান সংতাজেতুাত্তরোজাডিরত্বা 

যেহেতু আপনি প্রকৃতির পর পুরুষ ও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ 
অতএব আপনিই পরব্রহ্ম। হে ভগবনৃ! আপনি আমাদিগের ইচ্ছা" 
ক্রমে পরিমিত শরীর ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৮॥ 

ভগবাঁন, কহিলেন, কৃপালু, সর্ববদেহির অকৃত দ্রোহ, তিতিক্ষু, স্থির 

সা পিট 
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সত্যসারোছনবদ্যাত্বা! সমঃ সর্যবোপকারকঃ ॥ ২৯ ॥ 

কাঁমৈরহতরবীর্দান্তে। স্বৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। 
অনীহোমিত ভূক্ শাস্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিং ॥ ৩০ ॥ 

অপ্রমন্তো গভীরতা ধ্বতিমান্ জিতষড়গ,ণঃ। 
অমানী মাঁনদঃ কল্যে! মৈত্রঃ কারুণিকঃ কৰিঃ ॥ ৩১ ॥ 

মর্কেষামূুপকারকঃ ॥ ২৯ | 

কানৈরক্ষৃভিত চিত্বঃ। দাস্তঃ সংযত বাহোোকজ্জিয়ঃ | মুছুরকঠিন চিত্তঃ। শুচিঃ সদা 

চারঃ। অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ দৃ্টক্রিয়াশুন্তঃ। মিন্ত ভূক লঘাহারঃ। শাস্তঃ 
নিয়ভান্তঃকরণঃ স্থিরঃ ত্বধর্ধে। মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ। মুনির্মননশীলঃ ॥ ৩৯ 

অগ্রমত্তঃ সাবধানঃ গভীরাত্ম। নির্বকারঃ ধূতিমান্ বিপদযপি অক্ক্পণঃ | জিভষভ্গুণ: 

ক্ষুংপিপাসে শোক মোহো জরামৃত্যু যড়ূর্ময়ঃ | এতে জিতা যেন সঃ| অমানী ন মান।- 

কাজ্ষী। অন্তেভ্ো | মানদঃ । কলাঃ.পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ। কফাঁরণিকঃ 

করণয়ৈব প্রবর্তমানঃ ন দৃষ্ট লোৌভেন। কবিঃ সম্যগ্জ্ঞানী ॥ ৩১ ॥ 
আশ! 

ক্রমসন্দ্ভঃ। 

পাঁদনার্থং। অন্রৈব মূলেন সর্বানিতি পদেন কোঁপি নত্যক্তঃ। অস্ত তাবদ্বিরুদ্ধানাং 

বার্ধেতি ভাবঃ 7২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 
স্পা সি 

বল, অসুয়াদি রহিত, স্থখ দুঃখে সমভাঁব ও সর্ববোপকারৰ ॥ ২৯॥ 

কাম সকলে অক্ষৃভিতচিত্ত, বাহেক্দিয় নিগ্রহশীল, ফোমলচিত, 

সদাচাঁর সম্পন্ন, অকিঞ্চন (অপরিগ্রহ) অনীহ অর্থাৎ দৃষ্ট ক্রিয়! শৃহ্য, 
লবাহারী, নিয়তাস্তঃকরণ, স্বধর্মানিষ্ঠ, মদেকাশ্রায় ও মননশীল ॥ ৩০ ॥ 

সাঁবধাঁন, নির্বিবিকার, ধৃতিমান, অর্থাৎ ধের্যযশীল, জিতষড়গ,ণ অর্থাৎ 

ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যজয়ী, মাঁনাকাঞ্ষ! রহিত, 

অন্যকে মানপ্রদ, দক্ষ অর্থাৎ পর প্রবোধনে সক্ষম, মৈত্র (অবঞ্চক ) 
কাঁরুণিক, অর্থাৎ দৃষ্ট লোঁভবর্জন পূর্বক কেবল করুণায় প্রবর্তমান 
ও কৰি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানী ॥ ৩১॥ 

নানি রনির রি. 
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আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টীনপি স্বকান,। 
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ববান্ মাং ভজেৎ সতু সভ্ভমঃ ॥ ৩২ ॥ 

স্পিন সপ 

কি ময়া বেদ রূপেণারিষ্টানপি স্বধর্মান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেত মোহগ্যেবং পূর্বোক্ত 
বৎ সত্তমঃ কিমজ্ঞানাৎ নান্তিক্যাদ্বা ন ধর্মাচরণে সত্ব গুদ্ধাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংস্চ 

আজ্ঞায় জ্ঞান্ধাপি মদ্ব্যান বিক্ষেপক তয়া ষত্ক্রিব সর্ব্ংং ভবিষ্যভীতি দৃঢ় নিশ্চয়েনৈৰ 
ধর্মান্ সংত্যজ্য যথ্থ। ভক্তে দর্টোন নিবৃত্যাধিকারিতয়। সংত্যজা অথব! বিদ্ধৈকাদশী 
কষ্ণেকাদশু্পবাসাদ্য নিবেদা শ্রান্ধাদয়ে! যে ভক্ষি বিরুদ্ধ! ধর্ম্াস্তান্ সংতাজোহ্যরণঃ /৩২॥ 

০ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

মধামমমিশ্র সাক্ষান্তক্তি সাধকতৃমাহ। আজ্ঞয়ৈবমিতি। নিরুত্বাধিকারি তয়! 

সংত্যন্যেতাস্ত। ব্যাখ্যা গ্রাহ্থ!। তণাচ। শ্রীহয়শীর্ষয পঞ্চরাত্রোক্ত নারায়ণ বৃহ হ্যবঃ। 
যে ত্যক্ত লোক ধর্মার্থ| বিষুভক্তি বশংগত1। ধায়স্তি পরমাত্মানং তেভ্যোগীহ নমোনম 

ইতি। অন্রত্বেবং ব্যাথা! । যদিচ স্বাত্মুনি তত্রদগ,প যোগাভাব স্তগাপি এবং পূর্বোক্ত 
গ্রকারেণ গুণান্ কপালুত্বাদীন্ দোষাং স্তদ্বিপরীতা* শ্চাজ্ঞায় তেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিহযাপি | 

যে! ময়া হেতু গুণেযু মধ্যে তত্রাৃষ্টানপি ম্বকান্ নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষণান্ সর্বানে 

বর্ণাশ্রম বিহিতান্ তছুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্ত ভক্তি বিঘাতক তয়! সংত্যজ্য মাং ভজেৎ 

সচ সত্তমঃ। চকারাৎ পর্ববোপি সত্বম ইত্াত্তরস্ত তদগণ! তাবেপি পূর্ব সামাং বোধয়তি। : 
ততো! যস্ত তত্তৎ গুণান্ লব্ধ ধর্ম জ্ঞান পরিস্তযাগেন মাং ভজতি কেবলং সতু পরম সত্তম ৷ 

এবেতি ব্যক্তানন্ ভক্ষণ্ত পূর্ব আধিকাং দর্শিতং। তত্র অথেষ্টা সর্ব ভূতানামিত্যাদি 
শরভগবদগীত। দ্াদশাধ্যায় প্রকরণ মপান্থুসন্ধেয়ং। সত্তম ইত্যনেন তদবরত্রাপি সত্তরত্বং 

সত্ৃমপ্যন্তীতি দর্শিভং। আস্ত তাবৎ সদাচারগ্ত তত্তক্প্ত সত্বং অনন্য দেবতা ভক্তত্বমাত্রেণ 

ছুরাচারন্তাপি সন্ধান্ত পর্যযায়ং সাধুত্বং বিদীয়তে। অপি চেৎ স্ছুরাচার ইত্যাদৌ। 
তত্রচ সাধুসঙ্গ প্রস্তাবে যতাদৃশং লক্ষণং নোখাপিতং তৎ খলু তাদৃশ সঙগন্ত তক্তানুখে 

অনুপযুক্ততাতিপ্রার়েণ। যথোকং শ্রীপ্রহলাদেন। সঙ্গেন সাধু ভক্তানামিতি। সাধুরত্র 
সদাচারঃ ॥ ৩২ 

০০০০০ টু ৪ 

হে উদ্ধব ! আমা কর্তৃক বেদ রূপে আদি স্বধর্মা সকল 
পরিত্যাগ করিয়। ও ধর্মাধর্ম্বের গু৭ দৌষ জানিয়। যে আমাকে ভজন! 
করে, পুর্ববোজ্ত ব্যক্তির গ্যায় সেও সভ্মম ॥ ৩২ ॥ 

ঠঃ ও 
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জঞাত্ব। জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাঁবান্ যশ্চাম্মি যাদৃশঃ | 
ভজস্ত্যনন্য ভাবেন তে মে ভক্ততমামতাঃ ॥ ৩৩ ॥ 

মলিঙ্ক মদ্তক্ত জন দর্শন স্পশনাচ্চনৎ। 

কিঞ্চ যাবান্ দেশ কাল! পরিচ্ছিন্নঃ ষ্ঠ সর্বাত্ম। যাদুশঃ মচ্চিদানন্দা্দি রূপঃ তং মাং 
জ্ঞাত অজ্ঞাত্রাপি। যদ্বা বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ জ্াত্ব। একান্ত ভাবেন যে ভজস্তীতি ॥ ৩৩ ॥ 

সাধু লক্ষণ:মুক্তং। ভক্তকে লর্ষণমাহ মল্লিঙ্গেতা্ইভিঃ | লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি ॥ ৩৪ | 
ক শশী শাপাপপীপপশিপীসিপপীপিলা পিস্শািশ পাপ পিশাশিা শিল্পা টি পিল শপাল্প * ্পিাসটী এ পি 

ক্রমসনার্ভঃ। 

তেব মীশ্বর বুদ্ধ বিধি মার্ম ভক্তয়ে। স্তারতম্যমুক্তং। তব্রৈবোত্বরস্তানন্তত্বেন 

শ্রেষ্ঠত্বং দর্শিতং। তত্রৈবার্চন মার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে। পাস্মোত্বর খণ্ডাৎ। তত্র 

মহব্বং তাপাদি পঞ্চ সংস্কারীত্যাদৌ। মধামত্বং তাপপু্ড, তথ! নাম মন্ত্র যাগশ্চ পঞ্চমঃ। 

অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্ত্য হেতধ ইত্যত্র কনিষ্ঠত্বং শঙ্খ চক্রাদ্যদ্ব পুণ্ডং ধারণ। 
দ্যাত্ম লক্ষণং। তন্নমস্করণঞ্ৰ বৈষ্ণবত্বমিহোচ্তে ইত্যত্র। অথ শুদ্ধ দাসন্ত সখ্যাঘি 

তাবমাত্রেপ যোনন্ঃ সতু সর্বোত্তম ইত্যাহ জ্ঞাত্বেতি। জ্ঞাত্ব। অজ্ঞাত্ব/ ব।যে কেবল 
মনন্য ভাবেন শ্রীবজরাজ নন্দনাদ্যালস্বনে। যঃ শ্বাভীপ্সিতে। দান্তাদীনা মেকতরে| তাবঃ 

তেনৈব ভজস্তি ন কদাচিদন্টেনেত্যর্থঃ। তেতু মে ময়! ভক্ততম। মতাঃ| সাধুস্তবেত্যা- 

দ্যনুমারেণ তেমে ভক্ত তমা মত। ইত্যন্তিমন্তৈব স্বমতন্তাতিশয়ো!। দর্শিতঃ। অতএব 

যোগেশ্বরৈরপি উতুর্থে প্রার্থিতং। গ্রোয়ারতেহন্য ইত্যাদিনা । জ্ঞাত্ব। জ্ঞাত্বেতাত্রাভ্ঞান 

জ্ঞানয়োহেয়োপাদেয়ত্বং নিষিদ্ধং। ভক্ততম! ইত্য্র পূর্ধববাক্স্থ সৎ পণ নির্দেশ মি 
ক্রম্য বিশেষতে ভক্ত পদ নির্দেশাৎ ভক্তেঃ ন্বব্মপাধিক্যমব্রৈব বিবক্ষিতং মে মতা ইত্য্র 

মমতু বিশিষ্ট সম্মতি রটত্রবেতি সৃচিতং॥ ইদৃশানুক্তচরত্বাৎ। অতএব প্রকরণ প্রাপ্ত 

মেক বচন নির্দেশমপ্যতি ক্রম্য গৌরবেণৈবায়াত ইতি বহু বচনং নির্দিষ্টং। ততঃ 

কিমুত তঙ্ভাব সিদ্ধ প্রেমাণ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

মঙ্গিঙ্গ মন্তক্ত নেতি ষষ্ঠী লুক্ ছানদসঃ উত্তরাধ্েপান্বয়াৎ। প্রহ্ত্বং নমন্কারঃ ॥ ৩৪ ॥ 
শি শ্সিস্পাপেপ পলি শা শীশীশিপি শত শি পপ পর পপ হাস ৮ সর তপ প্পি্পস্প সম পা পপ 

যে সকল ব্যক্তি দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন, সর্বাত্া» সচ্চিদানন্দ রূপ 

আমাকে জানিয়। কি না জানিয়াও অনন্য ভাবে ভজন করে, তাহারাও 

আমার ভক্ততম সাধু ॥ ৩৩॥ 
ভগবান, এইরূপ সাধু লক্ষণ উল্লেখ করিয়। ভক্তি লক্ষণ কহিতেছেন 

হুট ৫ 



সি তাস ০০ নিলি: 

২০৬ প্রীমস্তাগবতযৃ । [ ১১ক্ক ১১অ 

পরিচর্ধ্য। স্ততি প্রহ্ব গুগ কন্মমানুকীর্তভনং ॥ ৩৪ ॥ 

মৎ কথ! শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব। 

সর্ব লাভোপহরণং দান্তেনাত্মনি বেদনং ॥ ৩৫ ॥ 

মজ্জম্ম কর্ম কথনং মম পর্ধবানুমোদনং । 
গীত তাণ্ডব বাঁদিত্র গোস্টিভিরমদগ্হৌৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥ 
যাত্রা বলি বিধানঞ্চ সর্বৰ বার্ধিক পর্ব । 

বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষ1 মদীয় ব্রত ধারণং ॥ ৩৭ ॥ 

মমার্চা স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। 

সর্ঘ লাভোপহরণং সর্ধবস্ত লব্বন্ত সমর্পণং ॥ ৩৫ ॥ 

পর্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি ত্বদসমোদনং ॥ ৩৬ | 

বলিবিধানং পুশ্পোপহারাদি সমর্পণং সর্ব বার্ষিক পর্বস্থ চাতুমণন্তৈকাদস্তাদিষু 
বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥ 

উদ্যানাদি করণে মামর্থে সতি স্বতে। হসতি চান্যৈঃ সংভূয়োদামঃ। উদ্যানং 
পি রি এসি 80০ কাজ হত 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

দাস্তেনাত্মনি বেদনমিতি বৈধতক্কৌ দাস প্রধানত্বাৎ॥ ৩৫। 
দাসবদিতি যথ। লৌকিকে। দাসঃ স ইবেতাগ্ঘদপি তখৈব কর্তবামিত্যর্থ । অমায়য়। 

“হার হরারাররিটি (০ পাপা গা 

যথা-_ ছে উদ্ধব! আমার প্রতিমাতে বা আঁমার ভক্তজনেতে দর্শন, 

স্পর্শন, পুজা, পরিচর্যা, স্তৃতি নমস্কার ও গুণকীর্ভন ॥ ৩৪ ॥ 
মৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, লব্ধ বস্ত আমাতে সমর্পণ, 

দাহ্ভাবে আমাতে আত্ম নিবেদন | ৩৫॥ 

আমার জন্ম কর্ম কথন আমার পর্ববদিনের অর্থাৎ জম্মাষ্টমী প্রভৃতির 
"অনুমোদন, আমার গৃহে গীত নৃত্য বাদ্য এবং পরিবার সহ আমার গৃহে 
উৎসব ॥ ৩৬॥ 

আমার সযুদ্ধায় বার্ষিক পর্বের যাত্রা ও পুজোগহার বিধান, আমার 
বৈদিক তান্ত্রিক দীক্ষা, আমার ব্রত ধারণ ॥ ৩৭ ॥' 

আমার প্রতিম৷ স্থাপনে শ্রদ্ধা, আর উদ্যান, উপবন, ক্রীড়া স্থান, | 
গা 



এ ০ 
১১ক্ক ১১অ] শ্রীমস্ভাঁগবতমৃ । ২০৭ 

এপ আপা আজ ৯৯ এশা পাপা পাপ্াাসপপাশলা 

ংমার্জনোপলেপাভ্যাৎ সেকমগ্ডলবর্তনৈঃ | 
উদ্যানোপবনাক্রীড় পুরমন্দির কল্্মাণি ॥ ৩৮ ॥ 

মার্জনোৌপলেপাভ্যাং সেকমণডলবর্তনৈঃ। 
গুহ শুশ্রীষণং মহ্যং দাসবদঘদমায়য়া ॥ ৩৯। 

অমানিত্বমদভ্তিত্বং কৃতন্তাপরিকীর্ভনং | 

অপি দীপাবলোকং মে নোপধুষ্ঠ্যান্নিবেদিতং | 
পাপী পাশ্পা পপ সপ পপ 

পুষ্প প্রধানং। উপবনং ফল গ্রধানং। আক্রীড়ং ত্রীড়াস্থানং ॥ ৩৮ ॥ 

সংমার্জনং রজমোপাকরণং উপলেপে। গোময়োদকাদিভিঃহ আলেপনঃ। সেকঃ 

তৈরেব প্রোক্ষণং। মগ্ুলবর্তনং নর্বতে। ভদ্্রার্দিকরণং। মহাং মম ॥ ৩৯. 

কৃতন্ত ধর্মন্তাপরিকীর্তনং স্বয়মন্যেন বা নিবেদিত ন শ্বীকুর্ধযাৎ। এতচ্চ সাধারণ 

স্থাবর বিষয়ং রাগ গ্রাপ্ত বিষয়ং ব1। ভক্ত্যাতু গ্রাহ্থমেব ষড়্ভর্মাসোপ বাসৈম্ত য ফলং 
পরি কীর্তিতং। বিষ্টোনৈবেদায সিকৃথেন তৎ ফলং ভূ্তুতাং কলৌ। হৃদি রূপং মুখে 

শাম নৈবেধা মু্রে হরে: | পাদোদকঞ্চ নির্শাল্যং মস্তকে যন্ত সোহচ্যুত ইত্যাছি বচনে 

পা পপ, পপ পপ 

ৰ ক্রমসন্দর্ভঃ | 

র চলচিত্ত বিত্ত শাঠ্যাদিকং বিহার ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ 

অনস্তিত্বং লোকেষু মিণ্য। শ্বতক্তি খ্যাপন রাহিত্যং। নোপযুগ্জ্যাৎ স্বার্থ, ন ব্যব 

হরেৎ। আ্ন্যব্বৈঃ। অত্র সাধারণং কশ্তাপ্যনিজং। পথিকাদি পুজ্যমান মহারণ্য 

দেবালয়াদেব কার্য ভাবাৎ ॥ স্থাবরং কালান্তরাবস্থাত। ভগবছুপযোগ যোগ্াত্বাৎ 

যথ! দীপাবলোকঃ কুবর্বাতেতি ৷ রাগো লোভঃ । ভক্ত্যাতু গ্রাহমেবেতি। অসাধারণমস্থাবরং 
চে! তত্রাপ্যধিকারীচ্ছ্ায়াং সত্যাং স্বাধিকৃতত্বে সতি বেতি ভাবঃ ॥ 
টি 

পুর, মন্দির প্রভৃতি আমার তৃষ্টি সাধন কর্শে স্বয়ং বা অনেকে মিলিয়া 
উদ্যোগ ॥ ৩৮ ॥ 

'মার্জন, গৌময়োপলেপন, জলসেক, সর্ববতোভদ্র মগুলাদি দান 
ত্যা্দি কার্ধ্য দ্বার ভূত্যের ন্যায় অকপট ভাবে আমার গৃহ শুশ্রাষ! 

করা ॥ ৩৯ ॥ 

অমানিত্ব, অদান্তিত্ব, কৃতকার্য্ের অপরিকীর্ডন, আর আমাকে নিবে- 
টু ট _________________. &৫ 

শপ 

পারাপার... পাপ 



2] 2. ০ 
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যদ্যদিষ্ট তমং লোকে হচ্চাতিপ্রিয়মাত্বনঃ | 
তততনিবেদয়েম্মছং তদানন্ত্যা় কণ্পতে ॥ ৪০ ॥ 

দর্য্যোহগ্ি ব্র্ন্ষণ! গাব! বৈষবঃ খং মরুজ্জলং । 
ভূরাত্ন! সর্ববভূতানি ভদ্রপুজা পদানি মে॥ ৪১ ॥ 
সুধ্যেতু বিদায়া৷ ত্রধ্য। হবিষাগ্নৌ যজেত মাং। 

৯৯ শী সি শিপ আপা সাপ জীন পাপী স্পি 5 শট শা পাটি 

তাঃ। যদ্বা অন্শ্বৈ নিবেদিতং মে নোপ যুগ্তাৎ মহাং ন নিবেদয়েদিত্ার্থ: | বিষ্ণে 
রিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবত্াস্তরং পিতৃভা। স্চাপি তদ্দেয়ং তদানস্ত্যায় কল্পতে | পিতৃ 
শেষস্ত যোদদঢান্ধরয়ে পরমাঝুনে। রোতোধা: পিতরন্তস্ ভবন্তি ক্লেশভাগিন ইত্যাদি 

বচনেভাঃ যদ্বা ন। পুরুষ উপথুগ্ত্যাৎ নিবেদিতং সং) তথ|। মে মম দ্ীপাৰলোকং 

দীপশ্তাবলোকং আলোকং নোপযুগ্রাৎ অন্মিক্নালোকে অন্তৎ কাধ্যং ন কুর্ধাাৎ যদ্ধা 

দীপয়তি প্রকাশয়তি ভতজ্ঞানং ভক্তিযোগন্ব। দীপং শাস্ত্ং মন্তক্তি প্রকাশকং শান্তর: মেবয়ে 

দিত্যর্থ; ॥ ৪০ ॥ 

ইদানীমেকাদশ পুজাধিষ্টানান্যাহ্ সুর্য ইনি ॥ ৪১ ॥ 
অধিষ্ঠান ভেদেন পূজ। সাধনান্তাহ স্র্যা ইতি ত্রিভিঃ ত্য বিদ্যায়! হৃট্কৈরুগস্থা নাদিন। 

ক্রমসন্দর্তঃ | . 

যদঘদিতি চকারন্মম প্রিয়ঞ্চ ॥ ৪৭ ॥ 

তত্র নিতামেব সম্বধ্যমান। যে নৃর্যযাদয় শেপি বহি দুর্ট্যান সংবধ্যাঃ কিন্তু মদধিষ্ঠান 

দৃষ্টেবেত্যুগদিশন্ । তত্র তত্র যোগ্যান্পাসন! বিশেষানপ্যুপদিশতি স্্ধ) ইত্যাদ্িভিঃ। 

ব্যাখা.টীকা বৎ ॥ ৪১।॥ 
কিঞ্ হৃর্ধয ইতি যুগ্মাকং ৃর্ধযান্তর্যামি তোষণার্থং ত্রয়ী পঠিতব্যেতার্থ:। যথা তিথৌ 

দিত দীপের আলোকে অন্য কার্ধ্য করিবেক না এবং অন্য দেবতাকে 
নিবেদিত দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিয়া দ্রিবে ন] ॥ ৪০ ॥ 

যে যে দ্রব্য লোকের অভিলষিত এবং যাহ! আপনার অতান্ত প্রিয়, 

সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিয়! দরিবেক, তাহাতে অনন্ত কল 
লাভ হইবেক ॥ ৪১ ॥ 

সূর্য, অগ্নি, রক্ষণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ুঃ জল, পৃথিবী, আত্ম! 
. 



মি ০ ৬
০ সস ২ শশা মু 

১১স্ক ১১অ] প্রীমদ্তাগবতম্। ২০৯ 
মিসির শি স্পেস শি সপ পিস সি সস জি 

আতিথ্যেনতু বিপ্রাপ্র্যে গোষঙ্গ যবসাদিনা ॥ ৪২ । 

ৰ বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্টয়] | 

ৰ ূ বায়ৌ যুখ্যধিয়। তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয় পুরঃ সরৈঃ ॥ ৪৩ ॥ 

ঈ স্থপিলে মন্ত্রহৃদয়ৈ ভোঁর্গৈরাত্মানমাস্নি | 

| ক্ষেত্রজ্ঞং সব্ৰভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং ॥ 8৪1 

ধিষ্ট্যেষিত্যেষু মন্দ্রপং শঙ্চক্র গদ্াম্থুজৈঃ | 
স্পেশাল ৩ শী পপ শা শশী শি চাস স্পা্াশাপ্পিশ প্লাস পাপী ০৮ শা পাশ পপীসসপীপ পাপা সাপ আপস পাপ 

ৃ অঙ্গ হে উদ্ধণ। যবসাদিন। তৃণাদিন! ॥ ৪২ ॥ 

ূ বন্ধুসতরুভ্য। বন্ধুবৎ সংমাননেন হৃদি খে জদয়াকাশে মুখ্যধিয়। প্রাণ দৃষ্ট|। তোয়ে 

তোয়াদিভি এব্যে স্তর্পণাদিনা ॥ ৪৩ ॥ ' 

স্থথ্ডিলে ভূবি মন্তরহৃদয়ৈ রস্তামন্ত্রন্তাসৈঃ ॥ ৪৪ ॥ 

সর্ববাধিষ্ঠানেষু ধোয়মাহ ধিষ্টোথিতি ইত্যনেন প্রকারেণ এষু ধিষ্ট্েযু॥ ৫ ॥ 
আপস | স্পট | পপি ০০ আউলা পা 

ূ ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ূ ক্রিয়তে তখৈবাহরহশ্চ গৃহমাগতে বিপ্রাগ্রো, কর্তবামিত্যর্থঃ । বিগ্রা গ্র্ত্ত ভাগবত 

ূ শাস্তাদ্বিচার্যং। বিগ্রা। দ্বিষড্ গুণযুত। ইতাদে:। অন্থাব্রাদর মাত্রং কার্ধামিতি জ্ঞেয়ং | ৪২ ॥ 

ূ বৈষ্ণব ইতি বিপ্রত্বাদেবহি তেপি তৎ সামান্তেপি নতু পুর্ববদগ্র্য এবেত্যর্থঃ | বায়ো 
ূ ৎ সর্ব জীবন হেতুত্বং তত, তদন্তর্ধামি শক্ত্যেতি ভাবনয়েত্যর্থঃ। খাদিষু ভূতেষু 
তেজসোহন্ুক্তিঃ তৃর্য্যাগ্নিভাযাং চরিতার্থ ত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ 

অয়ং মমাত্। তদধিষ্ঠানমিতি বুদ্ধ ভোগৈরিত্যর্থ: । ক্ষেত্রজ্ঞ মন্তর্যামি রূপং মাং। 

সমদ্েন সুখ ছংখয়োঃ স্ব সমত্ দৃষ্টা। ॥ 8৪ ॥ 
ধিষ্ট্যেঘিতি । অত্র সর্বত্র চতুভূর্জিন্তৈবানুসন্থানে সত্যপি ছ্বিধ। গতিঃ। একাধিষ্ঠান 

ও সমুদায় ভূত, এই একাদশ পদার্থ আমার পুজার আধার স্বরূপ ॥ ৪২॥ 
হে উদ্ধব! ত্রয়ী বিদ্যোক্ত সুক্ত উপস্থানাদি দ্বারা সূর্ধ্যেতে, স্বৃতাহুতি 

দ্বারা আগ্নিতে, অতিথি সৎকার দ্বার! ব্রাক্ষণেতে ও ভূণাদি দান দার! 
গে। সকলে আমাকে অচ্চন। করিবেক ॥ ৪৩ ॥ 

বন্ধুবৎ সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যান নিষ্ঠ। দ্বার! হৃদয়াকাশে, 
প্রাণ দৃষ্টি দারা বায়ুতে, জলাদি দ্রব্য দ্বারা জলে ॥ 8৪॥ 

স্থগিলাধিকরণক মন্ত্ন্যাস ছারা পৃথিবীতে, ভোগ দারা আত্মাতে 
) র নি 



7 ঈর্ 
অ ২১০ শ্রীমদ্ভীগবতযূ। [ ১১স্ক ১১ 

৯ পসপ্সস্প সপ সস শপ পা শা জা 

যুক্তৎ চতুভূ'জৎ শাস্তং ধ্যায়েন্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৫ 
ইঞ্টাপূর্ভেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। 

পা সস পপ | ৭ শাশাাাসিিস্পিশসসিসক শা শীল 

উক্তায়! ভক্কেঃ ফলমাহ ইঞ্ট৷ পূর্ভেনেতি । সঙ্তক্তিং দুঢ়াং ভক্তি অন্ত! ভক্কেরন্ত 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

পরিচর্/য়নৈবাধিষ্ঠাতু রুপামনা! লক্ষণ! | মন্দির লেপনাদিন। তদগিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ইব। 
যথ! বৈষ্ুবে বন্ধু সতরুত্যা গোঘঙ্গ যবসাদিনেচ্যাদি। যতে| বন্ধু মংকারে। বৈষ্ণব 

বিষয়কঃ ঈশ্বরেতু গ্রভূভাৰ উপদিশ্ততে 'তদধীনেঘিহাদৌ। তথা গোসংপ্রদান কর্শেচ 

যবসাদি ভোজনদানং প্রযুজ্যতে নতু শচতুর্জ সংগ্রদানকৎ অভঙ্ষ্যত্বাৎ। যদ্ যদি 

তমং লোকে ইত্যাদি পূর্ববমুক্তং অথান্থাতু মাক্ষাদধিষ্ঠাতু রুপাসন। লক্ষণা। যথ| হৃদি 
খে ধ্যান নিষ্ঠয়া।। তোয়ে দ্রব্যে স্ভতোয় পুরস্কতৈরিত্যাদি । অন্রাগ্বাদৌ তদন্তর্যামি 
রূপটশাব চিস্্নং কার্ধ্যং ন জাতু নিজ €্রমসেব। বিশেষাশ্রয় হ্বাতীষ্ট রূপ বিশেষস্ত। সতু 
সর্বথ! পরম স্ুকুমারত্বাদ্দি ঘুদ্ধি জনিতয়। প্রীত সেবনীরঃ| যথোক্তং শ্রীভগবতৈব। 

বস্ত্রোপবীত ভরণেত্যার্দি। তেষাং তথ! ভক্তি রীতা! পরমেশ্বরস্যাপি তথ! বৃদ্ধিঃ শ্রায়তে 

যথ। নারদীয়ে। ভক্তি গ্রা্থো! হধীকেশো! নধনৈ ধরণীহ্রাঃ। তক্ত্যা ম'পুজিতো। 
বিষুঃ গ্রদদাতি সমীহিতং | জলেনাপি জগন্লাথঃ পৃজিতঃ ক্রেশচা হরিঃ। পরিতোধং 

ব্রজত্যাণ্ড তৃযার্ড: সুজনৈর্যথেতি | অধ্ৈব দৃষ্ঠাত্তঃ উপজীব্যঃ বৈপরীতো দেোষশ্চ। যথা 

গ্রীষ্মে জনগ্থ পা প্রশস্ত! বর্ষা নিন্দিতা। বছুক্তং গারুড়ে। গশুচি গুক্রগতে কালে 

যেহর্চরিযাত্তি কেশবং। জ্লস্থং বিবিধৈঃ পু্পু মুচাতে যম্যাতনাৎ | ঘনাগমে প্রকুব্বস্তি 

জলম্থং বৈ জনার্দানং। যেজন। নৃপতি শ্রেষ্ঠ হেষা* বৈ নরক" ফ্রবমিতি | এবসন্াত্রাপি 

পরিচর্যাবিধো তত্তদ্দেশ কাল সুখদানি শহশে। বিহিতানি। তদ্থিপরীতানি নিষিদ্ধানিচ । 

বিফুযামলে | বিষ্কোঃ সর্র্ত, চর্ধ্যাচেতি ॥ অত উক্তং যাধদিষ্ট তমমিতি । ভথ| তত্র 

তযেই নস ধ্যান ক্থানং চ সর্বর্ত হুখময় মনোহর রূপ রদ গন্ধম্পর্শ শব ময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং 
বিহিত মন্তি। অন্তথ| তত্তদাগ্রহবৈরর্থাং তাৎ । তশ্মাদগ্ন্যাদৌ। তত্তদন্তর্যামি রূপ এব : 
ভাবা ইতি স্থিতং॥ ৪৫ ॥ 

ইষ্ট! পূর্ভেনেতি। অত্রেষ্ট শবেন সপ্রমস্কস্থোক্রীতা! অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ঘমাস 

পপ শসা পপ সপ পাপসপপপ্পপ পপ ্ 

পে সপন্পাী পপ সপ স্পী শশী সপে টিটি 

ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সমভাব দার! সর্বস্থৃতে আমার পূজা করিবেক ॥ 8৫ 7 
এই রূপে এই সকল অধিষ্ঠানেতে শঙ্খ চক্র গদাপন্ম যুক্ত চতুডূর্জ 

রুট ্ 



পেশ পাস + পা পাট শিপ শপ শা শিট 

১১ক্ক ১১অ ] শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। ২১১ 
শশী শি ীশ্শ পাপী 

লভতে ময়ি সন্ভক্িং মৎস্মৃতিঃ সাঁধুসেবয়। ॥ ৪৬ ॥ 
প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব। 

নোপায়োবিদ্যতে সম্যক্ প্রয়াণং হি সতায়হৎ ॥ ৪৭ ॥ 

অখৈতত পরমং গুহাং শুগুতো৷ যছুনন্দন । 
০ পপ 

রঙ্গ সাধনমাহ ইথথ্ু মংস্মৃতিঃ সাধু সেবয়া ভবতি যদ্ধ! স্থৃতি জ্ঞ্ঞনং। ততশ্চ দৃঢ় ভক্তি 
মতঃ পু'সঃ সাধু সেবয় মজ্জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ 

জ্ঞান ভক্তিমার্গাবুক্কৌ তত্র জ্ঞান মার্গাদপি ভক্তিমার্গ শ্রে্ঠ ইত্যাহ প্রায়েণেতি 

নৎসঙ্গেন যে ভক্তি যেগ স্তেন বিনোপায়ঃ সংসার তরণে ন বিদাতে। সংসঙ্গেত্রেত্যত্র 

হেতুমাহ হি যম্মাৎ সতামহ" প্রায়ণং গ্রকৃষ্ট ময়নমাশ্রয়ঃ অতঃ সতগঙ্গো মমান্তরঙ্গ 

ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ্ 

ইদানীং সংখা যোগ।দিনী সাধনাগ্তর সাপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ। সংসঙ্গত্ত শ্বতন্তর 
সী পর ও, পপ জপ পপি পপি ০৮০৯ পপ সপ াগ। উপরি 

ক্রমমন্দর্ভঃ 

চাতুম1সা পণ্ডযাগ বৈশ্বদেৰ বলি হরণান্্যচ্যস্তে । পূর্ত শবেন স্থরালয়ারাম কূপ বাপী 

তড়াগ প্রপাত্র সত্রাগুচান্তে। এবমুক্ত গ্রকারেণেষ্ট। পৃর্তেন যোৌমাং ষজেত স মংশ্থৃতি স্তর 

মাধুসেবর। সভাং প্রসঙ্গেন সত্তক্ষিং অন্তরঙ্গ ভক্তি নিষ্ঠাং প্রাপ্রোতীতার্থঃ1 তত্রাগি হোত্রা 

দীনাং ভক্ত প্রবেশোইগ্ান্তর্ধামি রূপ ভগবদধিষ্ঠানত্বেনাপ্র্যাদি সন্তর্পপাৎ। কুপারাম। 

দীনাঞ্চ তৎ পরিচর্য্যার্থঃ ৷ ভত্রাগ্সি হোত্বাদীনাং তৎ পরিচর্ধ্যার্থ ক্রিয়মাণত্বাততক্থ 

প্রবেশঠ। ॥ ৪৬ ॥ 

প্রায়েণেতি বিতর্কে। যন্বা। সর্বত্র সাধারণেন ভক্তি যোগেন বিন! উপায়ে ন 
স্পেস সপ পা পা পপ ৮ ০০৯ ০৭ পা পাপা পপ পপ ০৮ সপ ও ০৭. ৯ পপ রর হা ডট “ক জা সপ» 

শৃন্ত আমার বিগ্রহকে সমাহিতচিতে ধ্যান করত অর্চনা করিবেক ॥৪৬ 
যেব্যক্তি এইরূপ ইগ্ভীপুর্ত কর্ধম দ্বারা সমাহিত হইয়া! আমার অর্চন। 

করেন, তিনি আমাঁতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন, যে হেতু সাধু সেবা 

উপায় আর প্রায় নাই, যে হেতু আমিই সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয় . 

ঘারাই মদ্বিষয়ক জান জন্মে ॥ 8৭ ॥ 
হে উদ্ধব! সাধু সঙ্গ জনিত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার ভরণের 



এ এপ পাস পাপা পাপী পপ আহ চে 

২১২ প্রীমদ্ভাগবতমূ । [ ১১স্ক ১১অ 
৩ সাস্পী ীশিপীীীি তিশি ি প্সপীিস্সীপাসসীশি পি সপ সিপ শপ শা শা? 

স্থগোপামপি বক্ষ মি ত্বং মে ভূত্য স্থহৃৎ সখা ॥ ৪৯ ॥ 

॥ &। ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহৎস্যাৎ সংহিতায়াৎ। 

বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ক্ষ ॥ ১১ ॥ ক॥ 

জ্রীভগবানুবাঁচ ॥ | 

ন রোধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধন্ম এবচ | 
পা পপ শট পপ পপ 

জন আল পাপা শা ০ জর উপ সপ ০ পপ গর পা জপ 

৬৬ পপ পিস সপোন শা শিীাশিা
শী শী পিস 

এব সমর্থ: ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণরিতুমাহ অথেতি । এতথঙ্গ্যমাণং পরমং গুহাং 

অতঃ শুরিন্যর্থ: ॥ ৪৮ ॥ 

॥ * 1 ইত্যেকাদশে একাদশ; ॥ * | 

দ্বাদশে সাধু সঙ্গস্ত মহিম! বর্ণিতঃ পুরা। কর্মানুষ্ঠান তত্যাগ ব্যবস্থাচ ততঃ পরং॥ *॥ 

নরোধয়ঠি নবশীকরোতি যোগ আনন গ্রাণায়ামাদি: সাংখ্যং তত্বানাং বিবেকঃ। 

ধন্মঃ সাঁমান্ততোইহিংনাদিঃ। স্বাধ্যায়ে৷ বেদজপঃ তপঃ কৃচ্ছাদিঃ ত্যাগঃ সন্নযাসঃ ইষ্ট 
| পপ ০৮৮ রশাস্টি পাস্পি্ন প্রন 

স্রমসন্ভঃ। 

বিদ্যতে তল্পক্ষণশ্চোপায়ঃ সত্মঙ্গেন বিন ন বিদ্যতে ইত্যেবার্থঃ। তত্র হেতুঃ প্রয়াগং 

হীতি ॥ ৪৭ ॥৪৮॥ 

|% ॥' ইতোকাদশ ক্রমসন্দর্ভে একাদশঃ ॥ ঞ॥ 

অথ সর্বত্তৈব ভাগবত চিহ্ুধারি মাত্রন্ত তু যথাযোগ্যং সেবাবিধানং । তত্র মহা! ভাগবত 

সেবা দ্বিবিধ।। প্রসঙ্গ রূপ! পরিচর্ধ্য। রূপাচ। অত্র প্রসঙ্গ রূপ মাহ। ন রোধয়তীতি। 

পূর্ববাধ্যায়ান্তে মত স্বৃতিঃ সাধু সেবয়েন্যনেন সৎ সঙ্গস্ত সেবা পক্ষত্ব যুক্তং। তত্র তন্ত 

স্বাতন্ত্রেণ ষথেষ্ট ফল দাতৃত্বং সর্ব পেক্ষয়। পরম সামর্থযঞ্চ বন্ং পরম গুসাত্বমুপদিষ্টং অতৈ 

অতএব সৎ সঙ্্ই আমার অন্তরঙ্গ সাধন ॥ ৪৮ ॥ 

হে বছুনন্দন উদ্ধব ! এক্ষণে পরম গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট 

বর্ণন করিতেছি, যে হেতু, ভূমি আমার ভৃত্য, স্তুহৃৎ ও সখা ॥ ৪৯ ॥ 
॥%॥ ইতি একাদশে একাদশ ॥% ॥ 

ঘাদশ অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সাধুসঙ্গের মহিমা ও কর্মানুষ্ঠান এবং 
কর্ম ত্যাগের ব্যবস্থা বর্ন ॥ ০ ॥ 

ভগবান্ কহিলেন, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ববিবেক সাংখ্য 



এ | 
১১ক্ক ১২অ। শ্রীমস্তাগবতম্। ২১৩ 

৫ 

শপ 

ন স্বাধ্যায় স্তপন্তাগেো নেষ্ঠাপূর্তৎ ন দক্ষিণ] ॥ ১ ॥ 

ব্রতানি যজ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম] যমাঃ । 
পপ জপ শপ পপ পা ৮ স্পা? পাপী শসা আপি 

০০ 

 পূর্তং ইষ্ট পূর্ণ তত্রেষ্টমমিচোত্রাদি পূর্তং কুপারামাদি নিন্মাণং। দক্ষিণা শব্দেন 

সামান্ভতে। দানং লক্ষাতে 71১1 

ব্রতানি একাদন্থ্যপবানাদীনি। যজ্ঞো দেবপুজ। । ছন্দা*সি রহন্ত মন্ত্রাঃ অবকুদ্ধে 
০০ পাশ শশী পা শি পা পরি | কপ মা সস সপ ও ০৭ পি আপাত শি আপা ও পাসআিউ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

তদ্দিত্যাদিনা। তদেতৎ পরম গুরহাত্বগাহ নরোধয়তি যুগ্মকেন। অন্র ইঞ্টং হবিষাগ্ৌ 
যজেতমিত্যাদৌ অগ্নিহোত্রাছ্বাপলক্ষিতং । পুর্ববং উদ্যানোপ বনাক্রীড়েত্যাহাপলক্ষিতং 

জ্রেয়ং। ততশ্চ ষথ| সতসঙ্গে। মামবরুন্ধে বশীকরোতি তথা যোগে ন বশীকরোতি 

ন সাংখামিতাদিকোহন্বয়ঃ। তত স্তেপি কিঞ্চিদ্বশীকুর্ধস্তীতার্থ লন্ধে ভরগবৎ পরা এব 

জ্বেয়াঃ। ন সাধারণাঃ অতএব ব্রনান্তেকাদস্তাদীনিভি টীক্যকারঃ। নটৈতভাবত। তেষাং 

নিহ্যানা' বৈষ্ণব ব্রতানামকর্তব্যত্বং প্রাপ্তধ। একস্ত ফলাতিশয় সামর্থ গ্রাশংসয়েতরস্ত 

নিহত নিরাকরণাসোগাৎ। তথা কর্মাধিকারিণঃ | নহাগ্রিমুখক্ছোয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব 

যক্জ ভূকৃ। ইতোতদ্ববিষ! রাজন্ যথ। বিগ্র মুখে হুতৈরিতি ্রত্বাপি পূর্বোক্ত মন্সি হোত্রা 

দিন! যজেদিত্যাদি বিধিং ন পরিত্যন্তং শরুবস্তি তদ্বৎ। ভক্তাধিকারিনশ্চ যথ। মন্তক্ত 

পৃজ| ত্যধিকেতি শ্রত্বাপি দীক্ষানস্তরং নিত্য হয়! প্রাপ্তাং ভগবৎ পুজাং ত্যক্তং ন শরু,বস্তি 

তদ্বদ্দিতি। অতএব ষড্ভির্মীমোপবাসৈত্ত্ব যৎ ফলং পরিকীন্তিতং। বিষ্কোনৈবেদা সিক্ 
থেন তৎ ফলত ভূষ্বহাং কলাবিশ্যপি নবাধকং। একাদশ্তাদৌহি নিত্বাত্বে প্যান্ুষঙ্গিক 

মেৰ মহাঁফলদত্বং তর তত্র মং অতএব নিন্যত্ব করণার্থমপি তাদুশং বৈষণবং ব্রতমবশ্থয 

মেব কর্তব্যমিতা!গতং। নিত্য বৈষ্ওব ব্রততাঁদিকং একাদস্ঠাদাবর্চন প্রসঙ্গে কিধিজির্শয়ি 

ষ্যামঃ। অতঃ পূর্্াধ্যায়ে টীকাকারৈরপি আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষানিত্যজঅ বিদ্ধৈকাদশী 
কতওকাদস্ত্যপবাঁসান্্পবাস। নিবেদ্য শ্রদ্ধা ধর্শা স্তান্ সংত্যজ্যেত্যর্থ ইত্যুক্তং। প্রথমে 

শীতীম্ম যুধিষ্ঠির সম্বাদে ভগবদ্ধন্্ানিত্যত্র ভগবন্মহাগ্রসাটৈক ব্রতন্ত প্রীমদস্বরীষমা সচ্ছি 
পপ ৭ পাপী সাপটি এস শপ 

অহিৎসাদি ধর্ম, বেদপাঠ, তপদ্যা, মন্ন্যাস, যজ্ঞ, আরামাধি ন্থিন্নীণ এবং" 
দান, ইহার। আমাকে তাঁদুশ বশীকৃত করিতে পারে না'॥ ১॥ 

একা দশ্যাদি ব্রত, দেবপূজা, রহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম ও যম, ইছা- 
রাও তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না, সর্ধ সংসার সঙ্গের অপহারক 

শাল 



টি পা? পাপা পপ পাপ পপ পপ ৮ এ পপ পাপা পাপ্পু
 

পপ 

২১৪ ্রীমস্ভ'গবতমূ । [ ১১ক্ক ১২অ 

যথা বরুন্ধেৎ স্ৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হিমাঁং ॥ ২॥ 

সৎসঙ্গেনহি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ। 
গন্ধর্ববাম্পরসো নাগাঃ সিদ্বাশ্চারণ গুহাকাঃ | 

বিদ্যাধরা মনুষ্যেধু বৈশ্যাঃ শুদ্রাঃ স্ত্িয়োস্ত্যজাঃ। 

রজস্তমঃ প্রকৃতয় স্তন্মিং স্তন্মিন যুগে যুগে ॥ ৩ ॥ 

বহবো! মপদং প্রাপ্ত। স্বাসট্র কাঁয়াধবাদয়ঃ। 
(৪০০০ সস 

বশাকরোতি ॥ ২॥ 
যাতৃধান। রাক্ষনাঃ ॥ ৩॥ 
ত্বাষ্টে| বৃত্রঃ। কায়াধবঃ প্রহাদঃ ॥ ৪॥ 

পা হর পাপ স্পা জি পপ জি পাপী পিপি শত সস চে চা স্পা রস সর মস অলি 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

রোমণে রাচাব দর্শনয়। তদের নিশ্টীয়তে । অতএব শ্ট্গৌতমেনাপি নিণী'র স্বতন্ত্র 

লিখিতং। বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্তীত একাদশ্তাং গ্রামাদত:ঃ। বিষ্ণ্চনং বৃথ। তস্য নরকং 

ঘোরমাপ্রয়াদিতি ॥ ১ ॥ ২॥ 

অথ প্রস্ততমন্সরামঃ। বশীকরণ মত্র দ্বিবিধং মুখাং গৌণঞ্চ তত্র মুখোন প্রেম লভ্যতে 

'অন্ত্বেব মঙ্গ ভজতাং ভগবান মুকুন্দে! ঘুক্ধিং দদ1তি কহিচিৎ ম্ম ন ভক্তি যোগমিতি স্ায়েন। 

অতএব গৌণেনান্তৎ কলং। তত্র মুখ্যং গ্রীগোপ্যাদৌ গৌণং বাণাদৌ। উত্তর এব 

্বীকরণং ফলদানোনুখীকরণ তয়োপচর্ধ্যতে । তদেতদ্বশীকরণে দৃষ্টান্তানাহ মৎসঙ্গেনে- 

ত্যাদি চতুর্ভিঃ। হত্র সৎসঙ্গেনেতি সার্দ যুগ্রকং। দৈতেয়ান্তদুপলক্ষিতাঃ। অহ্থর! 

দানবাশ্চ রাক্ষম জাতিযু দিগর্শনং ॥ ৩ ॥ 

সবষ্টে ত্যাদি। বুত্রস্ত সৎসঙ্গঃ পরাগ জন্মনি শ্রীনারদাঙ্সিরসোঃ সঙ্গঃ। শ্রীসন্বর্ধণ সঙ্গস্চ 

প্রসিদ্ধ: । করাধুপুক্রঃ প্রীপ্রহলাদো দৈত্যঃ অন্ত গর্ভে শ্রীনারদ সঙ্গঃ ॥ 

আদি শব গৃহীতান্ পূর্বোক্ত জাতি ক্রমেণ কতিচিদগণয়তি বৃষেতি। বৃষপর্ব! দানবঃ। 

সাঁধু সঙ্গ আমাকে যাঁদৃশ বশীরুত করে ॥ ২॥ 

,  সাধুসঙ্গ দ্বার! দৈত্য, রাক্ষস, খগ, স্বগ, গন্ধ, অপ্লরা, নাগ, সিদ্ধ, 

চারণ ও গুহ্যক, বিদ্যাধর, ও মনুষ্য মধ্যে রজন্তমঃ স্বভীব বৈশ্য, শুন, 
সত্ী” অন্ত্যজ প্রভৃতি জীব সকল পূর্ব্ব ২ যুগে ॥ ৩॥ 

বত্রান্থর, প্রহ্নাদ, বৃষপর্্বা, বলি, বাঁণ, ময় ও বিভীষণ প্রভৃতি 

2. হ্ ._. 



নি 
./ ছ/ স্ক ১২অ] জ্ীমভাগবতমূ । ২১৫ 

বষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৪ ॥ 

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্োো বণিক পথঃ। 
০৮০৮ পপ পাপ শপ পপ পপ পাপা শা্আাছটিদ 

খ 

খক্ষো! জাঘুবান্ গৃথে। জটাযুঃ বণিকৃপথস্তলাধারঃ ব্যাধো ধর্্মব্যাধঃ যজ্ঞপত্তযো। দীক্ষিত 

ভাষ্যাত ॥ ৫ ॥ 

র ক্রমসন্দর্ভঃ। 

অং হি জাতমাত্রো! মাতৃ পরিত্যক্কে! মুনি পালিতে। বিষুভক্ষো বভৃবেতি পুরাগান্তর 

ূ প্রসিদ্ধঃ। বলেঃ শ্গ্রহলাদ সঙ্গ: শ্রীবামন সঙ্গশ্চ। তদনস্তরমেব . তক্তদ্বোধ দর্শনাৎ। 

বাণন্ত বলি মহেশ ভগবৎ সঙ্গঃ অস্ত ভূজ বর্তনানত্তরহ জ্ঞাত বিষুমহিয়্ো মহাভাগবত 

ূ মহেশ গ্রাপ্তিরেব শ্বগ্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে ৷ ময়ে! দানবঃ। অন্য সভ। নির্মাণাদৌ পাওব সঙ্গে! 

[জব মন্গশচ। অন্তে তৎ গ্রাণ্তিস্ত জ্ঞেয়াঃ। বিভীবপে! যাতুধানঃ অন্ত হনুষৎ সঙ্গে 
ভগবত সঙ্গশ্চ ॥৪ ॥ 

ূ সুগ্রীবাদ্যা গজান্ত! মুগাঃ । তত্র খক্ষম্ত ভগবৎ সঙ্গঃ। গজো! গজেন্্রঃ। অন্ত পূর্ব 

জন্মনি সংসঙ্গঃ উত্তর জন্মান্তে ভগবৎ সঙ্গঃ। গৃধন্ত শ্রীগরড় দশরথাদি ষঙ্গঃ শ্রীসীতা 

দর্শনং শ্রীভগবদর্শনঞ্চ। গন্ধর্বাদীং ত্বনতি প্রসিদ্ধত্বেনানুদাহ্ত্য মন্থয্যেষু বৈশ্তাদীমদা- 

হরতি বণিকৃপথ ইতি। অন্ত মহাভারতে জাজ্জলি মুনি গর্ব গ্রসঙ্গে প্রোক্ত মহিয়ঃ সং 
মঙ্গোস্েষণীয়ঃ ধর্মব্যাধঃ শৃর্রোহস্ত্জো(প তত্রাদদিবারাহে কথেয়ং। কচিৎ গ্রাচীনে 
কলিষুগে বন্থনাম়। বৈষণবেন রাজ্ঞা প্রাগ্জন্মনি মৃগন্রান্তা। নিহতো! ব্রাহ্মণে। ব্রন্ধরাক্ষ 
সতাং প্রাপ্ত স্তন্ত প্রাপঞ্চিক বিষু/লোক বিশেষ গমন সময়ে তচ্ছরীরং প্রবিষ্ট পুনশ্চ তন্ত 

তত্তোগান্তে রাজতাং গ্রাপ্তশ্ত দেহাৎ তৎ কর্তৃক ব্রদ্ম পরাখ্য স্তৰ পাঠ তেজস। নির্গত 

স্তৎ কৃত ধর্মব্যাধ ইতি নামা হিংসাতিশয় বিমুখঃ 'পর্যবসানে দৃষ্ট নীলাত্রিনাথ ভ্িঞ 

স্বতবান্ প্রাপ্ত তদালিঙ্গন তৎ সাযুজ্যমবাপেতি । কুজায়! ভগবৎ সঙ্কঃ পুর্বজন্মনি 

শ্রীনারদ সঙ্গ ইতি মাথুর হরিবংশ গ্রদিদ্ধিঃ। গোপ্যোহত্র স।ধারণ্যঃ শ্রীকধ্থব্রজে তদানীং 

বিবাহাদীনা সমাগতাঃ। আনাং তর্নিত্য প্রেয়সীবৃন্দসঙ্গঃ। শ্রীকষ্ণ দর্শনার্দি ভগবৎ, 

অনেকেই সাধু সঙ্গ বশতঃ আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 
সগ্রীব, হনুমান্, জান্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, ভুলাধার বণিক্, ধর্ম 

 টুররিরিরিরিরিনিরেরিরিটি টিটি রি ররিররিিউিরিউিতি 
(২৮) 



২১৬ শ্ীমস্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ক ১২অ 

ব্যাধঃ কুজ। ব্রজে গোপ্যে। যজ্ঞপত্যত্তখাধবরে ॥ ৫ ॥ 

তেনাধীত শ্রুতিগণ। নোপাসীত মহভমাঁঃ | 

অন্রতাতপ্ত তপনঃ মৎসঙ্গান্মীযুপাগতাঃ ॥ ৬ ॥ 

তেষাং সৎসঙ্ক ব্যতিরিত্ক, সাধনাস্তরাভাবামাহ তে ইতি । ন অধীতাঃ শ্রতিগণ| যৈঃ। 

তার্থকচ ন উপাসিতা মহত্তমা যৈঃ তে তথ।। কিঞ্চ অব্রতা তপ্ত তপসঃ ন ব্রতানি যেষাং 

নতণ্তানি তপাংমি বৈঃ তেচ তেচ তথ। | মত নঙ্গাদিতি সন্থিঃ সঙ্গ! নাম মমৈব সঙ্গ 

ইত্যভিপ্রেত্যোক্তং | বদ্ধ স্বসঙ্গস্তাপি সৎ সঙ্গত্বং বিবক্ষ্যতে স্বস্তাপি সত্বাৎ। যদ্থা 

মর্দীয় সঙ্গাদ্দিতার্থঃ ॥ ৬ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

স্নশ্চ | হজ্গত্থীনাং শ্রীক্ণ গুণ হচক লোক সঙ্গ স্তৎ সঙ্গশ্চ। অপরে দৈতেয়াদয়ে 
ইন্তেচ ॥৫॥ 

তেনেতি পূর্ববদধ্যয়নাদিকং ভগবৎ প্রীণনমেৰ গ্রাহং । অন্ররকেষাং বৃত্রাদীনা' 
গ্রাগজন্মাদৌ সাধনান্তরং যত্তদপি তৎ মঙ্গান্ুসঙ্গসিদ্ধমিত্যভিপ্রোত্য সৎসঙ্গন্তৈব তত্বৎ 
ফলমুস্তং ধর্্মব্যাধাদদীনাং তু কেবলন্তৈৰ তন্তেতি জ্ঞেয়ং। সৎ সঙ্গ শবেনাত্র মম সঙ্গে। 
মদীয়ানাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধারধ্যতে । উভয়ন্রাপি মৎ সন্বন্ধিত্বাদিত্যভি প্রায়েণ। তত্র স্বস্তাপি 
সত্বাৎ সংসঙ্গ একরণে স্ব সঙ্গোপান্ত 9ভাবিতঃ। যত্তু পুরা ভগবৎ সঙ্গেনৈব ভগবত কৃপ। 
ভবতীত্যুক্তং। তত, সাংখ্যজম্মন্তেব অত্রতু সএব ভাগবত সঙ্গ সাধন বিশেষত্বেনোচ্যতে 

ইতি নদোষঃ| যদিবাত্র কুত্রচিৎ সংমুখা জন্ম কারণমপি ভগবৎ সঙ্গে! ভবেৎ। তদাপ্যেব 
মাচক্মহে শ্বরক্ষার্থমবতারমল্গীকত্য যৎ কদাচিৎ সর্বত্র কপাং বিতনোতি ভগবান্ তচ্চ 

লং সন্বন্ধেনৈবেত্যতে। নাভাপগম হানিরিতি। অত্র সংসঙ্গন্ত সঙ্গস্তূভাব তারতমাদ্বশী 
করণ তারতমাং জেয়ং। মহত্তম! শ্রুতাধ্যাপকাঃ ॥ ৬ ॥ 

০০ সা আপ পি এ ০৪ ৮ -8-, 0 পা ক ৯ এপ পপর ৮৮ ত্র 

ব্যাধ, কুজ।, ব্রজগো'পীগগ ও যজ্ঞে দীক্ষিত-ভার্ধযাগণ ॥ ৫ ॥ 

ইহারা বেদাধ্যয়ন করে নাই, তীর্থ সেবা! করে নাই, ব্রতাচরণ করে 
নাই এবং তপস্যাও করে নাই, কেবল আমার সংসর্গ ঘবারাই আমাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 
এ রিনি পা রি... 

শা শশী শী সি 



১১স্ক ১২অ ] শ্রীমস্তাগবতম্। ২১৭ 
পাল শী তি পর সাক শী শি? পপ আাসস্পাপাসপশী এপাশ শীতল শিপ আপা স্পেস সী 

এ পাপী পট পপ 

কেবলেনহি"ভাবেন গোপ্যা গাবেো নগামগাঃ | 

যে হন্যে মুঢ়ধিয়ো ন!গাঃ সিদ্ধামামীয়ুরপ্ীস| ॥ ৭ ॥ 

যংন যোগেন সাংখ্যেন দাঁনব্রত তপোহধ্বরৈঃ। 

তত্র বৃত্রাদীনাং ভবতু নাম কথক্চিৎ সাঁধনাঘ্বরং। গেপী গ্রভৃতিনাস্ত নাস্তদস্তীতগাহ 

কেৰলেনেতি। সৎসঙ্গ লব্বেন ফেবলেটনব ভাবেন শ্লীত1। নগ|। খমলাজ্জুনাদয়ঃ। 
নাগাঃ কালিয়াদয়ং যদ্ব! তদানীন্তন সর্ধতরু গুল্সাদীনা! মপি ভগবতি ভাবে।হস্তীতি 

৷ গমাতে। তদ্ক্ং ভগবতৈব অহো! অমী দেববরা মরার্চিতমিতাদি। নিদ্ধাঃ কতার্থাঃ 

সন্ত ঈযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৭ ॥ 

স্বপ্রাপ্তে ছরলভিতামাহ যমিতি। ঘোগাদিভিঃ কৃত গ্রযত্বোহপি ঘং ন গ্রাগুয়াৎ তং 

মামীয়রিতি পূর্ববগৈবান্বয়ঃ। অত্রচ প্রথমত ঘা গোপাঃ পশ্বাদয়ে! বা শ্রীকষ্ণেন সঙ্গত! 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

অথ মুখাং বশীকরণমসংভাবিত সাধনাস্তরেণ সৎসঙ্গমাত্রেণ শ্রীগোপ্যাদীনাং দর্শয়তি। 

কেবলেনেতি। ভাবেন প্রকৃরণ প্রাপ্ত সৎসলগমাত্র জম্মন। প্রীতা] ৷ ভাবোহত্র বশীকার 

মুখ্যত্বে চিত্ুং। বশে কৃর্ধবত্তি মাং ভন্কা। সত স্ত্িয়ঃ সত্পতিং যথ| ইত্যাদেঃ। ভক্তাঁছ 

মেকয়। গ্রাহথ উতাদেশ্চ | গাবোপি শ্রীগোপীবদাগত্তক্য এব জ্ঞেয়াঃ। মুগ! অপি পুর্ব্ব- 

বং। যমল কালির়য়োঃ প্রাপ্তি স্তদানীস্তন তৎ ক্ষণিক ভগবৎ প্রাপ্তাবন্তং ভাবিনি ূ 

নিত্য প্রাপ্তি মপেক্ষ্যোক্তা । সিদ্ধাঃ পুর্ধব ব দ্বিবিধাৎ সঙ্গাৎ। সতু তেষাং ভাবে 
যোগাদিভিরপ্রাপা এবেতি যথাবরুন্ধ ইত্াত্র যথ! শব্দার্থ পরাকাষ্ঠা ॥ ৭॥ 

তামেব ব্যনক্তি। যমিতি যং ভাবং । অত্রাপি যোগাদয়ে ভগবৎপর| এব। 

যদিও বৃত্রাহথরাদির সাঁধনাস্তর সম্ভব হইতে পারে কিস্তু গোপীগণ, 

গে! সকল, যমলীর্জুন, মবগগণ ও কালিয় প্রভৃতি সর্পকুল এবং অন্যান্য 
মুঢ় ব্যক্তি সকল কেবল শ্রীতি ঘাঁরাই সিদ্ধ হইয়! সত্বর আমাকে প্রাণ্ড 

হইয়াছে ॥ ৭॥ 
কিন্ত দেই আমাকে সাংখ্য যোগ, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ৭ 

কীর্তন, বেদপাঠ ও সন্্যাস দারা অতি যত্বুবান্ ব্যক্তিও প্রাপ্ত 



আন রাস পান 

রী 
০৪ শ্রীমস্ভাগবতমূ। [১১স্ক রি 

ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সন্গ্যাসৈঃ প্রাগ্ণ 'ঘাদ্যত্ববাঁনপি ॥ ৮ ॥ 

রাঁমেণ সাং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফক্কিনা 
ময্নুরক্ত চিত্তাঃ । নিগাঢ ভাষেন নমে 

বিয়োগ তীব্রাধয়োহন্যং দদৃশুঃ স্বখায় ॥ ৯॥ 
তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব 
রন্দাবনগোচরেণ। ক্ষণার্ধবস্তাঃ পুন 

শপ নস্ট ১ শা পা সর পপ ক রও যা 

ন্ডেসস্তঃ সংসঙ্গোহনোষাং সতমঙগন্তেনচ হেষাং ভক্কিরিতি জ্ঞ।তবা* 1৮ । 

গোপীনাং ভাবং গ্রপঞ্চয়তি রামেণেন্ি চতুর্ভিঃ। স্বাফক্কিনা! অক্রুরেণ ময়ি গ্রণীতে 
সতি। মেমত্তোহন্থাং শ্রখায় ন দদৃপ্তঃ। কুঙ্চো বিয়োগেন তীব্র! ঘঃসহ আধি ধাসাং 

তাঃ। অত্র হেতৃঃ ময়ি বিগাচ়েনাতি দুঢ়েন ভাবেন গ্রেক্নাশনুরক্তানি সংসক্তানি চিত্তানি 

যাসাং তাঃ॥৯॥ | 

তীব্রাধীত্বং বানক্তি তান্তা ইতি 1 ময়া সহ যা এব ক্ষপা রাব্রয়ঃ ক্ষণার্ধবন্গীত! 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

যোগাদিভি ধর্ববানগীতানেন তৎ প্রাপ্রার্থ প্রযুজ্যমানত্বাবগমাৎ ॥ ৮ ॥ 
অথ সাধকচরীপাঁং গোঁপীনাং গ্রাথম তৎ প্রাপ্তি শ্রাস্তাবেন নিভা প্রেরসীনামপি 

তম্মহাবিয়োগাত্তর গ্রাপ্তিং তন্ত বায়োগন্তাতীতদ্ব নির্দেশাদ্বঢয়তি ছাভ্যাং। বিগাঢ় 

ভাবেন ভীত্রাধয়ঃ সতো] মতো!ইন্তং নিজ সখ্যাদিকমপি ন সুখায় দদ্ৃণ্ুঃ। প্রিয়সথী 
মালাপি জালায়ত ইতি বৎ। ততশ্চাধুনাতূ স্খায় পশ্ঠন্তীতি বিয়োগো! নান্তীত্যর্থ, ॥ ৯ ॥ 

এবং তাস্তাঃ ক্ষপ| ময় হীনাঃ সন্তা স্তাসাং কল্পসম| বভৃবুঃ | অধুনাতু তাদৃস্তে। ন 
সাপ প্র শত তা শসা? সপ পাপী পপ ০৬ আপ পথ স্পা শিপ ০ পা ও প্সাস ্্* : 

হয়েন না॥ ৮ ॥ 

যখন অক্রুর বলদেষের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া যান, তখন 

আমাতে অনুরত্ত চিত্ত গোপীগণ আমার বিচ্ছেদ রূপ দুঃসহ ছুঃখে 

 পীড়িভ হইয়! দৃঢ় প্রেম বশতঃ আমা ব্যতীত আর কোন স্থখেই সুখী 
হয়েন নাই ॥ ৯ ॥ 

হে উদ্ধব ! তাহাদিগের প্রিয়তম আমি যখন বন্দ(বনে ছিলাম তখন 
আমার দ্বারা যে সকল রাত্রি তাহাদিগের ক্ষণার্ধের ন্যায় অতিবাহিত 
০ িউিউিউিউিটিউিউিউউিউিউিউিউ ররর রিট চিতা 



আপ পাপী পপ পাপী তির লহ তা শিস 

১১স্ক ১২অ ] প্রীমস্ভাগবতমৃ। - ২১৯ 
সস পা পপি | পপ শি পপ” তাস আপস পপ পপ এ এ 

রঙ্গ তাঁসাং হীন! ময়! কল্পসম। বভৃবুই ॥ ১০ || 

তানাবিধন্মাযানুষঙ্গ বদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্ান 

মদন্তভথেদং | যথা সমাধৌ মুনয়োহই 
পা পপ পসরা শশা শসা 

গ্তা! এব পুন ময়। হীনা স্তাসাং কল্প সম! বতুবুঃ। কথন্ত তান্তাবাচী মগোচর।! 
ইতার্থঃ | ১০ ॥ | 

কিঞ্চ এবং তীব্রাধয় স্ত। মোহমিষেণ সমাধিং প্রাপ্ত। ইত্যাহ ত1 ইন্ডি। ময়ি অনুষঙ্গে 

ণাঁসক্তা| বন্ধা ধিয়ে! যাতি স্তাঃ শ্বমাত্মানং স্বদেহং অদে। দূরস্থং ইদং সন্নিহিদ্তঞ্চ নাবিদন্। 

যদ্বা ম্বং পতি পুত্রাদ্িকং মমতাম্পদং আত্মান মহস্কারাম্পদং অদঃ পরং লোকং ইদ্রং ইমং 
স্পেস পা 

শত ৬০ সপ আপার শিপ ০. ৮১ জা ই উপ ৯ পপ পপ এ পি পপ পে পপে্পাপিপি সপ 

ক্রমসন্দর্ভহ | 

ভবন্ত্ীতি নান্তেব বিয়োগ ইত্যর্থঃ। পূর্বং ত্বেতমুদ্ধবং প্রতি । ময়ি তাঃ প্রেয়পাং 

প্রেষ্ঠ ইতাদে বর্তমান প্রয়োগাঁঃ কতা ইতি সোহয়মর্থঃ ম্পষ্টএব প্রত্তিপত্তবাঃ | ১০ ॥ 

ততশ্চ গ্রকটা প্রকটলীলয়োঃ প্রথক্। প্রতিত্রোবাগ্রকট ভাবমাপদা ম্বনাম রূপরে। 
রেব তাঃ স্থিত ইন্যাহ ভাম্তথ| ভূত বিরহোতৎক্ঠাতিশয়েনাভিবাকতর্দর মচাতাবা £ সত্তাঃ 

অথাগমিধ্যতাদীর্বেণ কালেনেত্যাদি ভবছুক্তমুমারেণ যহ্ন্থুজাক্ষাপসসার ভো| তবামি- 
তাদি দ্বারকাবাসি গ্রজ। বচনানুসারেণচ । কদাচিত্তাম।ং দর্শনার্ঘং গতে ময়ি লব্ধ! যোহস্ু 

সঙ্গ]! মহামোদন ভাবাভিব্যক্কিকারী পুনঃ সংযোগস্তেন বন্ধ! ধীর্যাসাং তণ। ভূতাঃ মতা শ্বং 

মমতাম্পদং আত্মান মহঙ্কারাম্পদং । অবঃ প্রকটলীলানুগতত্বেনাভিম তং বা। তথা ইদং 

প্রকট লীলানুগতত্েনাভিমাতং বা! যথা] শ্তাত্তথ। 'দানীং না বিদন্। কিন্তু দ্বয়োরৈক্যে- 

নাবিছুরিতার্থঃ প্রকটাপ্রকট তয়া ভিন্নং "প্রকাশ দ্বয়মভিমানগ্বয়* লীলাদ্বয়ং চাঁভেদেনৈবা | 

জানন্লিতি বিবক্ষিতং । ততশ্চ নাম চ রূপঞ্চেতি সমাহার ঘ্বন্দেন নাম রূপাত্মনি অগ্রাকট 

প্রকাশ বিশেষে প্রবিষ্টা ইব নতৃ প্রবিষ্টাঃ বস্বভেদাদিত্ার্থ: । অব্রাহঙ্কারাস্পদে প্রবিষ্ট! 

হইয়াছিল, পরে অ1ম1 হউ্তে বিষুক্ত হইলে সেই সকল রাত্রি তাহা-, 
দিগের ক্ষণার্দের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল, পরে আমা হইতে বিযুক্ত 
হইলে সেই সকল রাত্রি তাহাদিগের কল্প সমান হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ 
যেমন সমাঁধিকালে মুনিগণ সমুদ্র জলে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় নাম 

রূপাদি কিছুই জানিভে পারেন না, তন্রপ আমাতে আসক্তি বশতঃ 

টিটি নারি রিিরিিটিভিরির ডি, 



এ 
[ ১১স্ক ১২অ ৰ 

বিতোয়ে নদাঃ প্রবিষ্টা ইব নাম রূপে ॥ ১১। 
মত কাঁমা রমণং জারমহ স্বরূপবিদোহবলাঃ । | 

রি ৭ এ পাপ ০ তি পপ | ৬ পপ পপ ৬ ও ৮ লা সস 

লোকঞ্চ নাবিদন্নিতি । যথ। মুনয়ঃ সমাধৌ নামরূপে ন বিছুঃ তদ্বৎ। কিন্ত অব্িতোয়ে 

নদ্য ইব ময়ি গ্রবিষ্টা ইত্যান্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

এবং 1 অবলাঃ কেবল" মতকামাঃ অস্বরূপ বিদঃ শ্বরপং নজানস্তি তথাপি সংসঙ্গাৎ 

// রি 

| ) 

লু ঞো টিক 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

ইবেনি বস্ভেদেন যোজয়তি। -যথ!। সমাধে। নমাধুযপাধৌ তুরীয়াখাত্মনি মুনয়ে। জাগ্র ' 
দত্যপাধি তয়। বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞাখ্যামতীতমাত্মানং প্রবিষ্টী ইব। কিন্তু তেষা* তুরীয়ং। 

ত্রিষু সস্কহমিতি ম্যায়েনোপাধিনৈব তুরীয়াতিননতয়। খাতানাং তছুপাঁধি পরিত্যাগএব প্রবেশ 

তয়োপচর্যযতে তথ। তাসাৎ মং. প্রাপ্তাস্তরায় তত্তৎ পরিত্যাগ এব খ্াবেশ তয়োপচর্যাত 

ইতার্থঃ। অথ মমন্তাম্প্দে প্রবিষ্ট ইবেনাপি সমাগংশ। প্রবেশেন যোজয়তি । ঘথ! 

বিভোযে নদাঃ প্রবিষ্ট। ইব ভবস্তি পৃথিব্যামবিচ্ছেদাৎ। তত্ত্বয়োঃ গ্রকাশয়ো মিথো 

বিচ্ছ্দাজ্ঞানাৎ প্রবিষ্টা ইবেতি ॥ ১১ ॥ 

তদেবং প্রকটাপ্রকটয়োদ্বয়োরপি লীলয়ে। স্তাসাং শ্বপ্রাপ্তৌ ভাৰ এব কারণং দর্শিতং । 

ততশ্চ। গ্রকট লীলায়াং প্রবিষ্ট! অপি যদ্বিশেষেণাধিকোন তং প্রাপু স্তদ্র্শন্নান্তাদপান্থুবদতি 

মতকামা ইতি । অয়মর্থঃ| যথা] ভীশ্মমুদারং দর্শনীয়ং কটং করোতীতান্র ক্রিম! খলু 
বিশেষ্যন্ত কৃতিং গ্রাতাপয়স্থী ৰিশেষণানামপি প্রত্যাপয়তি। কটঙ করোতি তঞ্চ ভীম 

মিস্কাি রীত্যা! তথারাঁপি গ্রতীয়তে | বিশেষাং চাজ ব্রদ্ধেব । সর্ব বিশেষাশ্রয়ণীয় 

পরম বস্ত তয়! তেষু তন্তা ভেদেনাম্থগমাৎ । তদেবং স্থিত্তে। অনুবাদ মন্কুক্তিব ন 

বিধেয় মুদীরয়েদিত্যুজদিশা পাঠাহ্ুরোপেনান্র ন বিধেরং নিণীয়িতে। বিস্বর্থানুরোধেন 

তত্তৈব বলবত্বাৎ। যথ|। যন্ত। পর্ণময়ী জুহর্তৰতি নস পাপং ক্লোকং শৃণোতীত্যত্ 
পচান্ত;ং বিবিধাঃ পাক। ইত্যাদৌ সর্বদ্বোহশ্চ গৃহাতামিভ্যত্র | অগ্নিহোত্রং জুহোতি 

জবাগু্চ পচতীত্যন্রচ পর্ণময়ীত্যািনামেব বিধেয়ত্বং তন্ৎ । তশ্িয়েবাকাজণ পূর্ত 

বন্ধহৃদয় গোপীগণ স্বীয় দেহ ও দুর নিকট সম্বন্ধ কিছুই জানিতে পারিত 
না, কিন্ত আমধতেই প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 

: মেই অবলাগণ আমার স্বরূপ না জানিয়! রমণক জার বুদ্ধিতে : 
1 

শর শ্রম ভর | ০ সপ স্পি শু - ন ২ স্পা । 

৯ 

৯টি রররোররারররইররররটাাররারারাররহারারটরাররররারারাররররারিগরারহরহরহররর৯গগ 



হতে 

১১স্ক ১২আ? শ্রীমন্ভাগবতম্। ২২১ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 
রর্থান্ুরোধন্ত ৰলবত্বং ততশ্চ পুর্বোক্তরীত্যা তাঃ ব্রহ্গ প্রাপুঃ। কিং নিার্বশেষ তয় 

বিভুতিং ন। কিন্ত পরমং পর! মা লক্ষী ধশ্থিন্ তদিতি ভগবন্রপমিতার্থ:। পরমং যে! 
মহদ্বদ্দেতি মহত নাম স্তোত্রাৎ। তাদৃশত্ব্চ গুভা শ্রয়ঃ সচিত্তন্ সর্বগন্ত তথাত্মন ইতি 
গ্রাবিষুপুরাণ রীত্যান্তত্রাপি ভগবদাবির্ভাবে সংভবশ্তীত্যাশংকাঁহ। মাং শ্রীকষ্াখামেব 
গ্রাপুঃ। যথোক্তং তাহু স্বয়মেব। ময্যাবেহ্ট মনঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি ময়ি ভক্তিহত্যাদিচ। 
তত্রচ মাং নিজভাব ফুঁবিশেষময়ভেদেন দ্বিধ! গ্রাপুরিতি বোধয়িতুং তাসাং তত্তদিশেষণ 
ত্বয়মাহ। মতকাম! রমণমিতি জার স্বরূপ বিদ ইতি রমণ শব্েেনাত্র পতিরেবোচ্যতে । 

নন্দন শবেন পুক্ত ইব রঢা। যৌগিকত্ব বাধাৎ। তথ! মিত্র নন্দন শবেন মিত্র পুর 
এবোচ্যন্ে নতু মিন্রাপতিঃ। মিঙ্ারমণ শবেনচ মিত্রাপতি নতু মিত্রাপুত্র স্তহ্বদত্রাপি। 

জার শব্দেনোপপতিরেবোচাতে নতু পতিঃ। কোষকার মতেচ তত্রৈব রূঢ়ঃ। রমণং 
স্তাৎ পটোলম্ত মূলেইপি রমণঃ প্রিয়ে ইতি বিশ্ব গ্রকাশ্বাৎ। স্ত্রীজাতি সন্বন্ধেন রমণ শব 

ব প্রিয় শব্বেন পতিরেবোচ্যতে তধৈব প্রসিদ্ধে: ধবঃ খ্রিয়ঃ পতি ভর্তা জারস্তপপতিঃ 

সমাবিত্যমরকোশাৎ। জারঃ পাপপতিরিতি ত্রিকাণ্ড শেষাচ্চ। পতিত্বং তৃদ্বানেন কন্তায়াঃ 

স্বীকারিত্বমিতি লোক এব। ভগবতিতু শ্বভাবেনাপি দৃশ্ততে। পরম বযোমাধিপন্ত 

মহালক্ষীপতিত্বং হ্যনাদিনিদ্ধমিতি। ততশ্চ। অস্বরূপ বিদ ইতি শ্বরূপং নিত্যমেব 

মত গ্রেয়সীত্ব লক্ষণ মবতার সময়ে মদীয় লীলাশজ্য। মোহিতত্বান্নবিদন্তি বা স্তখ! সত্যে 
জারং জার বুদ্ধিবেদ্যং সম্তং মাং প্রাপুঃ। তথাপি রমপত্ব প্রাপ্তৌ হেতুঃ মৎকামাঃ ইতি 
মরি কামঃ কথমস্মাকমন্তন্মিন্ পতিত্বং স্বপ্নবদ্ধিলীয়েত শ্রীকৃষ$এব জাগরণ বত্তৎ গ্রাহুর্ভবে- 
দিতাভিলাষে! যাসাং তথ! সতো। মাং,রমণং প্রাপুত । তাদুগভিলাষশ্চাসাং স্পষ্ট এবোৌপ 

লভাতে। যথা । অপি বত মধুপূর্যযা মাধ পুজ্রো্ধুনাপ্তে ইত্যত্র তণ্ত স্বীয়াএব বরমিতি 

বাজ্য তত্রচ কিক্করীণামিতি শ্রামনুন্দর তে দাশ্ত ইতি বদ্দৈন্যাৎ কিস্করীত্বেনাপি নিশ্চিভ্য 

তূজমগুরুসুগন্ধং মূর্ঘাধান্তৎ কা ইত্যনেন তদেবানাবসস্কোচাঙ্গীকারেণ কদ। সাঙ্গীকরিষা 

তীতি শ্রীরাধ। শ্বয়মেৰ প্রার্থিতবতীতি তথ কাত্যারনি মহামাফ়েত্যাদৌ গোপ্যঃ কিমাচর' 

দিত্যাদৌ। যৎ পত্য পতা স্ুহৃদামিতাযাদৌচ। গ্রভগবগাচ স্বমতং তদেবোদ্ধায়োপ 

দিষ্টং বঙ্পব্যো মে মদাত্মিক! ইতি। অত্র যাত বুয়মিত্যাদ)মুসারেণ প্রীমরন্দরাষে নিজ 
পিতৃত্বাভিমননেন স্বশ্মিন গোপত্ব মননাৎ-। ব্রাঙ্গণন্ত মস' ব্রাহ্গণীতি বৎ খলু ব্গব্ত 
মম বল্পবী রূপান্তা ইতি | শ্রীগুকদেবেনচ ক্ৃষ্চবধব ইত্যেবোদ্কং । ভদেবং জার বুদ্ধে 
হেয়ত্বং রমণবৃদে স্পাদেয়্বং জারবৃদ্ধি মগীতি ব্যাখ্যায় শ্বামিভিরবগমিতং। তর্ত 



২২২ শ্বীমদ্তাগবতম্। [১১স্ক ১২অ 

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সহতরশঃ 7 ১২॥ 

তম্মাত্তমুদ্ধবোৎ স্বজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং। 
আপ সপ উপ 

ল 
স্পেস ১ 

জারং জারবুদ্ধিবেদ্যমপি ব্রহ্গ শ্বর্ূপমেব মাং পরমং প্রাপু রিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

যম্মাদেবং ভূতো। মদ্তভজন গ্রভাবঃ ভল্পাৎ ত্বং চোদনাং শ্রুতি গ্রতিচোদনাং স্ৃতিঞ্চ। 

ব্রমসন্দর্ভঃ | 

ভিলা প্রাপ্তি; অবশ্ঠমবগন্তবা! অন্যথ| | যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্াহ 

মিতি শ্রীগীতোপনিষ্ভাঃ ৷ যথেতি যদভিলাষেগেত্যেবার্থঃ'। তৎ ক্রতুন্তায়াৎ। অহং 
ভক্ত পরাধীন ইতি স্বেচ্ছাময়স্তেতি গ্রতিজ্ঞ। হানিশ্চ স্তাৎ। স্বয়মেবেদং দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
ফোধিহং। ময্যাবেস্ত মনঃ কৃষ্ণ ইতাাদাবনস্তরং যা ময় ক্রীড়ত। রাত্র্যাং বনেহন্মিন্ ব্রজ 
আস্থিতাঃ । অলব্ধ রাস| কল্যাপ্রো মাপুম বীর্য চিত্তয়া ইতি। অথ খবত্গৃহগতানাং 
তাসাং তান্ পভীন্ তাংশ্চ দেহা স্তযন্তব-ীনামৌপপতাং ন সম্ভবতীতি। হে কল্যাণ্য 
ইহ্যানেন ভবতীনাং ন তত্বদ্দেহ পরিত্যাগ উতি বৈশিষ্ট্যমবগমিতং ৷ তদেদ্রভিপ্রেত্যেব 
পূর্বমপি তমুদ্ধবং গ্রাতি ধারয়স্তযতিরচ্ছে.প প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন। গ্রত্যাগমন সন্দেশৈ 

রিত্যুজজ। তাসাং প্রাণধারণে আগ্রহে! দর্শিতঃ। জার তয়! প্রতীতত্বেন রমণত্বেনচ মৎ 
প্রাণ্তী মম কারুণ্ং তু পরম সহায় মিত্যাহ অবল। ইতি ভাদশ মৎ প্রেমকৈবল্যেন তান্থু 

স্ব ন্ব রূপামুমন্ধান বলতিরোধানাৎ নবিদ্যতে বলং মত সাহাষ্যং বিনাহ্যৎ যাসাং তাদৃশ্ব 

ইতি । অতএব মমাতিকরুগোদয়াদিতি ভাবঃ| আস্তাং নিতা প্রেষসীনাং বার্ভ|! তাসাং 
সঙ্গাদন্তা অপি শত সহল্রশন্তথ! মাং গ্রাপুরিতি । ৰ্বিঞ্চ। ব্রহ্ম তং পরমেশ্বরত্বধ তত্র 

স্বাতাবিক মেবেতি তাদৃশ প্রেম বিশেষেণ তয়ে। রাবরণমেব নতু নির্ধননং। পরমাধুর্য্যন্ত 
তু পরমোল্লাসঃ। অথজারত্বং তু তত্রাসত্যং হছুংখময়ং ভুগুপ্সিতান্ত সন্বন্ধাবিষ্কীতং চেতি 

তেন প্রেম বিশেধেণ নিধুনিনমেব নতু পূর্বববদাবরণ মাত্রং পরম রমণত্বস্ত ভু পরমোন্নাদ 
ইতি। অত্র পদে বিশেষঃ শ্রীকষ্চসনর্ভে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১২1 

তদেবং তদতীষ্ট তমাং প্রীগোগপীনামপি শ্প্রাপ্তিং কথরিত্ব। ভাসি তাং ক্রোড়ী 
অটল কহতরডে 

আমাকে কামন! করিয়াই নিয়ত আমার সংসর্গ বশতঃ পরব্রহ্ম রূপ 

আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১২। 

| অতএব হে উদ্ধব! তুমি শ্রোত বিধি ও স্মার্ভ বিধি, পরবৃততি নিরন্তি | 
চটী ____. স্কট 



১১স্ক্ ১২ত ] জ্রীমন্ভীগবতম্ । ২২৩. 

প্রবৃত্তি নতি শআোতব্যৎ শ্রচতমেবচ ॥ 
মামেকমেবশরণমাত্মানং সর্ব দেহিনাং | 
যাহি সর্ববাত্ম ভাবেন ময়ান্তাহকুতোভয়ঃ ॥ ১৩॥ 

স্রীউদ্ধবউবাঁচ ॥ 
সংশয়ঃ শৃণুতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর | 

জপ আর ০ 

যদ্বা বিধিঞ্ক নিষেধঞ্চ উৎ্যজা মাং শরণং বাছি ময়ৈবাকুতো! ভয়ঃ শাদেব | ১৩॥ 

পূর্বং তাবন্ময়োদিতেঘবহিতঃ স্বধর্মেঘিত্যাদিনা কর্ম কর্তব্যমিত্যক্কঃ। হদানীস্ত 
লর্বং ত্যক্ত। মাং শগ্পণং যাহীতুযুচাতে । তত্র কিমাত্মনঃ করৃত্বাদ্যস্তি নাস্তি বেত্যাত্মস্থ 

ক্রমসন্দভঃ | 

কুর্বূপ সংহক্কৃতি তশ্মাদিতি যুগ্মকেন। যন্মান্ মদীয়ত্বেন লব্ধ সঙ্তাবানাং তেষাং নারদার্গির 

গ্রভৃতীনামপি সঙ্গমাত্রন্ৈতা বন্মহিম1 তন্মাত্তদগ্ণ পরমাশ্রয়ত্বেন পরম বস্তং ত্বদতীষ্টং 
মামেকমেব শরণং যাহি শরণ।গতি পর্যাস্ত তয়! ভজেতার্থঃ ততন্চ হি নিশ্চিতং ময় ত্বম 

কুতে। ভয়ঃ স্তাঃ ভবিষাসি। তত্র কৈমুত্যায়াত্মনঃ শ্বভাবতঃ নর্বহিতত্বং দর্শয়তি সর্ধ 

দেহিনামাত্মানং পরমাত্নানমিতি । একমেব শরপমিত্োষ দর্শয়তি সর্ধাত্মভাবেনেভি। 

তদেৰ বিবৃণোতি। উৎ লৃজোত্যাদিন! প্রোতবাং শ্রুতমেবেতি জ্ঞানাশরত্বমপি নিরা- 

করোতি। তত্ৈকমিতি তদাত্বে এবেতি কালাস্তরেচা শ্রয়াস্তরন্ত তাবনামপি নিষে* 

ধতিন্ম |১৩ 1 
প্্ঘং তাবচ্ছীী তগবনত| ময়োদিতেঘিতাদিণ! কর্মমিশ্র। ভক্তিরুন্ত1। ততশ্চ তৎ 

'পরত্বে সতি নিবৃত্তং কণ্ম সেবেত্যাদিন| সর্ব্ং কর্ম ত্যাজিতং। কিং তজজ্ঞান মিত্য।দিলা 

জ্ঞান মিশা বিহিত! জ্ঞানার্ঘ মাতম তত্ব নিরপণঞ্চ ভুষ্ঠু, কং। শ্রীসছুত্ববেনাপি গুপেষু বর্ত 
মানোপীত্যাদিন। পৃষ্ট। বন্ধে! মুক্ত ইত্যাদিন! শ্রীভগবহক্ক সিদ্ধান্তো ধবধারিতঃ। তত্ব, 
জ্ঞান ভক্তিং বিন! ন- সিদ্ধাতীতি স্বয়ং তগবতৈব পুনঃ শব ব্রক্মণি নিঞাত ইত্যাদি 

নোট্রক্কিতং শ্রদ্ধানুরিত্যাদিন! ভক্কিঞ্চ দর্শার়গ্ব!। তন্তা ভক্কে জর্মনি সিদ্বোটে কারণং 

ও শ্রোতব্য বা শ্রত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া! সর্বব প্রযত্বে সর্ঝ 
দেহির আত্মা রূপ আমার শরাঁপন হও, তাহ! হইলেই আমা বার! 
অকুতো ভয় হইবে ॥ ১৩] 
এ উদ্ধব কহিলেন হে যোগেশ্বর ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ টন 
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ন নিবর্তত আত্মন্থো। যেন ভ্রামাতি মে মনঃ ॥ ১৪ ॥ 

ভ্ীভগবানুবাঁচ ॥ 

স এষ জীবে! বিবরপ্রসৃতিঃ প্রাণেন 
সি পিপীসপিস 

আত্ম বিষয়ঃ সংশয়ে! ন নিবর্ততে। যদ্ব! কর্ম কার্ধযং ত্যাজান্ষেত্যাম্মস্থঃ মংশয়ে। ন 

নিবর্ততে ইতি । যেন সংশয়েম ॥ ১৪ ॥ 
উত্তরং স এষ,ইতাষ্টভিঃ। অয়ং ভাবঃ | ঈশ্বরস্তাবৎ স্বমায়! বশাৎ গ্রপঞ্চাত্বনা। ভাতি। 

তত গ্রপঞ্চাধ্যাসাচ্চ জীবানামনাদ্য বিদায়। কর্তৃত্বাদি ততে। বিধি নিষেধাধিকারঃ | 
তদদানীং সত্ব শুদ্ধার্থং কর্্মাণি কুরু ইতুক্তং। সত্বেচ শুদ্ধে পুনঃ কর্ম জবাড্য পরিহারার 
ভক্তি বিক্ষেপক কর্মাদরং পরিত্যজ্য দৃঢ় বিশ্বামেন ভজেভ়াকং। জাতায়াস্ত বিদ্যায়াং 

ততে। ন কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তীতি তত্র তাবদীশ্বরাদ্বাগীজ্িয় দ্বারা জীবম'স্থতি কারণ ভূ-্তং 
গ্রপঞ্চোদগমমাহ সার্দশ্ততুভিঃ |" এম অপরোঙ্গঃ জীবয়ন্ীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ : 

অপরোক্ষত্বে হেতুঃ বিবরেঘাধারাদি চক্রেষু গ্রহ্তিরিৰ প্রন্ত্িরভিব্যক্কি ধরশ্ত সঃ। 

জ্রমসন্দর্ভঃ | 

সৎসঙ্গ এবেতি দর্শিতং। পুনরুদ্ধবেন সাধুস্তবেত্যাদিন1 তৌ বিশেষতঃ পৃষ্টৌ। শ্রীভগ 

বাচ তাবুদ্দিশ্র গ্রায়েণ ভক্তিযোগেনেত্য।দিন। কেখল£ সৎসঙ্গএৰ দুটটীকতোতিশায়িভশ্চ | 

তশল্মাত্বমুদবেত্যাদিনঠকর্শচ জ্ঞানঞ্চ মমাগেব তাজিতং। ভর্দেবং যদ্যপি সংশয়াবসরে! 

নান্তি তথাপ্যাহ সংশয় ইতি । তব বাচ' শৃণ্তোইবধারয়তে। মমামবস্থঃ সংশয়ঃ ময়ে। 

দিতেঘবহিত ইত্যাদিকাধ্যায় ত্রয় গত মহাবাকা।৭থ পর্যযালোচন| সামর্থ্যং ন নিবর্তনে | 
কুতে। যেন যতে| মম মমে| ভ্রাম্যতি বৈষগ্রা বিশেষাবিষ্টমান্তে তন্মাৎ পুনঃ সমাকৃ তে 
নোপদিস্ততামিতি ভাবঃ। সংশয়োত্র তত্বৎ গ্রকরণানামেক তাৎপর্ধযাত। গ্রহণে নৈফলাং 

শৃণৃত ইতি শৃণতোপীত্যর্থ:ঃ ॥ ১৪ 
বৈয়গ্রাঞ্চ ছ্বিবিধং। একং পূর্বত এবনুগতয়। স্বতা।গভীতা| অন্তৎ সংগতি জাতয়| 

রামেণ সার্ধমিতাহাক্তন্ত হস্ত তাসামনেন সঙ্গমঃ কুত্র কথং বিদ্যত ইতি বিশেষ জ্ঞাত 

তেছি বটে কিন্ত আমার হৃদয় স্থিত সংশয় নিবর্ভিত হইতেছে না, তাহা- 
তেই আমার মনঃ ভ্রাম্যমান হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 

তগবান্ কহিলেন শব্দায়মান প্রাণযয়ের সহিত আধার চক্রে 
প্রবিষ্ট, ছয়..চক্রে অভিব্যক্ত এই পরমেশ্বর মণিপৃর ও বিশুদ্ধ চক্রে 

পয রর পপ. পা 
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আজ, 

০ সপ প্লান 

ঘোষেণ গুহাৎ গ্রবিষ্ঃ| মনোঁময়ং 
তপসজউ 

সপসপ পপ পাপা টা পাই 
০ 

তামেবাঁভিবাক্রিমাহ ঘোঁষেণেন্ি নাদবত1 গ্রাণেন গ্রাণময়েন পরাধযোন সহ গুহামাধার 

চক্র গ্রবিষ্টঃ সন্ মনোময়' হৃক্্ং রূপং পত্তান্তাখাং মধামাধ্যঞ্চ মণিপূরক চক্রেচ উপেত্য 

গ্রাপা বন্ধে, মাত্র! হ্শাদিঃ শ্বরঃ উদত্বাদি বর্ণঃ অকার।দি রিতোবং বৈতর্ধ্যাখাঃ স্থবিষ্টঃ 
অতি স্থলে! নান! বেদ শাখাত্মকো ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ। চত্বারি বাঁক পরিগিতানি 
পদানি বিছুব্রঙ্ষণ। যে মনীধিণঃ | গুহাঁয়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গযস্তি | তুরীয়ং বাঁচে! 

মনুষা! বদন্থীন্তি। অনিমুক্ত শ্লে।কশ্চ যাঁসামিত্র।বরুণ সদনাত্রচ্চরস্তীতি ত্রিষহিং বণানিস্কঃ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

মড়াৎকঠয়! তন্ন সএষ ইন্যান্তাথদ্বয়েন গ্গিবিধং বৈয়গ্রামপনেতং শ্বত্যাগ ভীতা। ক্কতং 

তন্তৎ প্রকরটৈক তাৎপর্যা গ্রহণ নৈয়গ্রাং প্রথমেনার্থেন নিরাকরোতি। বথ| পূর্বোজং 

তক্ম।ত্বমৃদ্ধবোতৎ ত্যঙ্গোন্তি পর্যাবপান* সর্ধ বেদার্থং পুনঃ সংক্ষেপেতম্তম্নেডত্বং তদাশ্রয়তৃঞ্চ 

তথাঁবিপে মযোবেতি দর্শয়িত' সর্ধেষাধ বেদানা শক রূপেণ অর্বাবির্ভাব রূপত্বমাহ 

এস ইতি দ্রাা*।" আধার চক্রাদিক মর চতৃর্ভোঁ মুখোভাঃ প্রথমান্তো বেদাবি9্ভাব সময়ে 

চতমু্থট্ঠৈবেত্তি জ্রেয়ং | অন্এব নাদো বেদশবীয়াকো। ভবতীত্যাদি টিকা স'গচ্ছতে । 

বাখানতে চৈকবিংশে । আকাঁশা'দবাসবান্ '্রাণঃ উনার প্রাণ জ্তছুপাধ তিরণা গর্ভ 

জূপঃ। ঘোঁষণান নাদোপাদাঁনবাঁনিন্তি। ্আনন্থপারমিত্তার ন সম প্রাণাদি ময়ন্ত 

্কালতো! দেশশ্চাপরিচ্ফেদাদিতি। আান্ডিযুক গ্লোকৌ দৃষ্টাস্কারেব। লৌকিক 

বাস্তয়স্কাৎ। তত্র শ্রুতৌ বাঁক পরিমিশ্তানি শীঙ্বানি নিণীরতানি। চত্বারি পরাখাঁদীনি 
পদানি রূপাণি ভেষাং মধো আদৌ ন্ীণি গুহায়'ং শরীব আঁধার মানি জ্দয়েষু। স্ব.রস্থাপি 

নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন গ্রকাঁশয়স্ত্রীতি পদার্থ । অথ ক্লোকঃ। যা সাপরাখা। মি্বোগ্রিঃ 

বকণঃ সোম: তয়োঃ মদনমাঁপাঁর চক্র" তন্মাৎ পীণ সঙ্গেনোচ্চরদ্্ী শ্বয়মেব সুক্মা যুগহৃস্তী 
ভিষ্্* বর্ণান্ গ্রস্থৃয়তে কৈঃ অস্কইকরণাভা প্রকট করণেন চ। ভত্তস্তাৎ প্রথগমুদিতাং 

সতীং পশ্থস্থাখাং অন্তঃ পশ্ঠত্ি নতুচ্চারয়ন্তি যা ক্যাং গ্রাথমাং। অথ বুদ্ধি সংস্থাঁং উচ্চারৎ 
যামীতি শিচার যুক্কাধ মধামীং করণ বিশদাঁং স্তান গ্রযত নির্মলাং বৈধরীং গুপদ্ো ভ্রিষ 

মিতি তুম্ব দীর্ঘ পতচেদেন বর্ণে নব। প্তত্বাতাবাঁৎ খ ৯ বর্ণাশতবার: | হস্ত ভাবা- 

মশোময় সৃক্ষা রূপ প্রাণ্ড হইয়! পরে মুখ বিবরে হুশ্বাদি মীর্জা, উদা- ক & 
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সুক্ষমূপেত্য রূপং মাত্র! স্বরোবর্ণ ইতি স্ছবিষ্ঠঃ ॥ ১৫ ॥ 
যথাঁনলঃ খেহনিলবন্ধুরুতা বলেন দার 
খাভিমধ্যমানঃ। অগুঃ প্রজাতো হবিষা 

প্রকট করণৈঃ প্রাণ সঙ্গাৎ প্রস্থতে। তাং গশ্থান্ভীং গ্ুথম মুদ্দিতাং মধামাং বুদ্ধি সংস্থাং 

ৰাচং বত, করণ বিশদাং বৈখরীঞ্চ গ্রগদা ইতি ॥ ১৫॥ 
অব্যক্তত্ত সতঃ সুক্স মধাম ক্রমেণাভিব্যক্তো দৃষ্টান্তঃ ঘথেতি। যথ। অথিঃ খে উত্ম। 

বাঁজোম্ রূপঃ দারুণাধিকং মথ্যমানঃ অনিল লহায়ঃ সন্ অণুঃ কুক্ম বিস্ফুলি্গাদি বূগো! 

ক্রমমন্দর্ভঃ 

দষ্টো। উদত্বাদি খ্বরাম্ম তদন্তর্গত1এব। বিসর্গানুম্বার জীহ্বামূলীয়োপধ্যানীয়াশ্চত্বারং। 

এবং পঞ্চবিংশতি ম্পর্শশ্চ তাবস্তঃ / এবং পঞ্চাশৎ। ষবলাঃ সামুনাসিক নিরমুনাসি 

কাশ্চেতি বট । রেফ একঃ। নকারল্ত দস্তা মৃর্ধন্ততবভেদেন দ্বিপাঠাৎ। শবসহলক্ষাঃ 

বট । এবং ব্রিষষ্টিরিতি অথদ্থিভীয়ং বৈয়গ্রাং স্থিীয়েনার্থেন নিরাকরোতি। সএষ 
ইতি মন্লক্ষণে! জীবে! জগঙো। জীবন হেতুং বিশেষতো ব্রজন্ব জীবন হেতু পরমেশ্বরঃ 
প্রাণেন মৎ প্রাণতুলোন ধোষেণ ব্রল্পেন সহ। বিবর প্রহৃতিঃ বিবরাৎ অগ্রকটলীলাতঃ 
প্রহৃতিঃ গ্রকটলীলায়ামিবাক্তি খত তণ| ভূতঃ মন্ পুন গুহাং অগ্রকট লীলামেব 
প্রবিষ্ট: |, কীদৃশঃ সন্ কিং কত্বা। মারা মম চক্ষ্রাদীনি। স্বরো ভাষা গানাদিঃ। বর্ণ 
রূপং ইতি ইখং স্ৃবিষ্ঠঃ স্বপরিজনানাং প্রকট এব সন্ বহিরঙ্গ তক্তানাং মনোময়ং কথ্ছি- 
মমন্েব গম্যং | অন্তেযাং হুক্মমজ্ঞেয়ং যজ্জপং গ্রকাশত্তহুপেতা ॥ ১৫ | 

তত্র প্রথমেইর্থে খা! নল ইতি । তখৈব মম বাক্তি রূপ! বাণী চেভার্থঃ। ছ্বিতীয়ার্থে | 
প্রকট লীল।বিভারঞ সদৃষ্টান্তং স্পষ্টর়ন্ি যথেতি । হি যন্মাদিয়ং প্বরহত্তৈকবেদা বিজ্ঞপ্ত 
মমৈব বাণী নাঁজাসংভাবগাধিণেয়েতার্ঃ। দৃষ্টান্ভোত্যং গর্ভাদিক্রমেণাবি9্ভ।ব মাত্রাংশে। 

ত্াদি স্বর ও অকারাদি বর্ণ ভানে স্থুন রূপে বেদ শাখাত্বক হয়েন ॥১৫। 
যেমন আক।শে উয়ারূপে ব্যক্ত হ্বগ্ি কাষ্ঠেতে অরধিক..মথিত 

হইলে বায়ু সহকারে প্রথমত সৃক্গন বিস্ফ,লিঙ্গ রূপে উচ্চুত হইয়! স্বৃত 
প্াণ্তি পূর্বক পরিবর্ধিত হয়, তদ্ররপ এই বাক্য আমারই প্রকাশক 

______ সর্ট 
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এবং গদিঃ কর্ণাগতি বিসর্গে আ্াণোরসে। 
দৃক্ স্পর্শ শ্রুতিশ্চ। সংকল্প বিজ্ঞানমথা 

ভিমানঃ সুত্রং রজঃ সত্ব তমে! বিকারঃ॥ ১৭ ॥ 
_ অয়ং হি জীবক্তিব্দজ যোনিরব্যক্ত একো! 

ভবতি পুনঃ প্ররুষ্টো ভাতে! হবিষ! সংবর্ধতে তথৈবেয়* বাণী মমান্ডিবাক্তি ॥ ১৬ | 

উক্তাং ব।গ্ বৃদধিমুপদংহরন্ ইতরেক্দ্রিয় বৃত্তিঘতিদিশতি .এবং গণ্দি গঁদনং ভাষণং মে 

ব্যক্তি রিতুপসংহারঃ কর্ম হন্তয়োবত্তিঃ গতি পাদয়োঃ স্রাণোহ্বস্তরণৎ রসো! রমনং দৃকৃ 

দর্শনং স্পর্শ ম্পর্শনং আ্তিঃ শ্রবণমিতি জ্ঞানেজ্রিয়াণাং। সংকল্প! মনসঃ বিজ্ঞানং বুদ্ধি 
চিন্তয়োঃ। অভিমানোহহসঙ্কারস্ত স্ুত্রং গ্রধানন্ত সত্বরজন্তমমাং বিফারোঙধিদৈবাি স্সিবিধঃ 

গ্রপঞ্চঃ মে ব্যক্তিরিতি পূর্ব্ণান্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

তশ্মাদীশ্বরাভিবাক্কি রূপঃ গ্রপঞ্চে। নেখরাস্িস্বোহীতাহ অন্থসিতি। অয়ং জীব; ঈশ্বর 
আদাবৰাক্ত এক এব বয়স কালেন বিশ্লিষ্ট। বিতক্তা। বাগীন্ত্রিয রূপাঃ শক্তয়ো যন্ত যহ 

বিশেষেণ শ্রিষ্ট। আলিঙ্গিতা মায়! শক্ষি ধেন সঃ) বহু প্রকার ইবাভাতি যতঃং স এবাদাঃ 

সমেধতে তথৈব মে বাক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৬॥ 

| 

| 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

তৃশীয় স্কন্ধেপি শ্রীমহৃদ্ধবেনৈব তহুক্তং। অজোপি জাতে। ভগবান্ বথাগ্সিরিতি ॥ ১৩ ॥ 

তদবেবং বেদস্ত শ্বাবির্ভাবন্কং দর্পরিত্বা তদর্থ দ্বার! জীবানাং জগদাবেশং ত্যাজয়িভূং 
জগতি লৌকিক বাগাদি বৃতীনামপি তত উত্তবং দর্শর়তি এবং গদিরিতি । যখ। পরাখা।দি 

ক্রমেণ বৈদিকী বাগ্বৃত্তি কৎপর! তথ! গদি লৌকিকাপ্যুৎপর্! ৷ কিন্ত পূর্বা স্বরূপ শক্তা। 
পরাতু মায়য়েতি জ্ঞেয়মিতার্থঃ। ভতশ্চ ধখ! গদি স্তথ। কর্মাদয়োপীতার্থঃ | ১৭ | 

তথৈৰ দর্শ়তি অয়ং হীতি সার্ধকং। বীজানীতি বীজানাং মধ্যে যদেকমগীত্যর্থঃ। 

জানিবে ॥ ১৬ ॥ 

এই রূপ বাঁকা, কার্যয, গতি, পরিত্যাগ প্রভৃতি কর্পোক্দি কার্য, 

আঁণ, রলন, দর্শন, শ্রবণ, রূপ, ভ্ঞানেক্দিয় কার্ধ্য, সংকল্প, জ্ঞান, অভি 
মান, মায়া, সত্ব,রজঃ, তমঃ ও প্রপঞ্চ এ সমুায়ই আমার অভিব্যক্তি 
কারণ ॥ ১৭ ॥ 

গুণান্রয় লোক কারণ যথা কালে বিভক্ত, শান্তি এক মাক অব্যক্ত 

চি ্ ....__ দি 
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বয়স! সআদ্যঃ | বিশ্লিষ্ট শক্তি বুধ 
বভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বং ॥ ১৮ ॥ 
যম্মিমিদং প্রোতমশেষমোতং পটে যথা তস্তবিতাঁনসংস্থঃ ॥১৯ 

য এষ সংসার তরুঃ পুরাঁণঃ কন্মাত্মকঃ পুষ্প 

ফলে প্রসূতে । দে অস্ত বীজে শতমুলম্ত্রিনালঃ 
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসঃ গ্রসৃতিঃ। দশৈক শাখে! 

০০০০ 

অিবৃৎ ব্রিগুণ/শ্রয়োহজ্জযোনিঃ লোকপদ্স্ত কারণভূতঃ। একমত বছুধা ভানে ৃষটাস্তঃ। 

যোনিং ক্ষেত্রং প্রতিপথ্য প্রাপ্য বীজানি যদ্বদিতি ॥ ১৮ ॥ 

তণ্মাৎ তন্মায়! বিলসিতত্বাৎ তদাশ্রয়মিদং জগৎ ন ততঃ পৃথগিতি স দৃষ্টাস্তমাহ যশ্রিমিতি 

তস্ত বিহানে সংস্থা স্থিতি খ্ত সপটো যথা তথ! যন্মি্লিদং বিশ্বমোতং দীর্ঘ তত্তযু পটবৎ 

প্রোতং হির্য্যক্ তত্তঘ্িব ॥ ১৯ 

এবং ভূতং মমস্টি বষ্টাত্বক' বিশ্বমবিদায়াত্মনাধবস্তধ বৃক্ষরূপং জীবন্ত কর্তৃত্বাদি সংসার 

তেতুঃ অতস্তদ্বিবেক জ্ঞানেন কর্াদি সর্বং ত্যাজ্যমিতাক্রমিতাশয়েনাহ ষ এষ ইতি সার্দৈ 
স্বিভিঃ। পুরাণঃ অনাদিঃ কর্াত্মকঃ প্রবৃত্তি স্বভাবঃ পুষ্পফলে ভোগাঁপবগোর্ কর্ম তৎ 

রর 1 ক্রমসদর্ভঃ। 7700 
অতএব যন্মিন্নিতি ॥ ১৮ ॥১৯। 

_ বিশেষ বোধার্থ; জগদেব রূপকেণ বর্ণরতি যএষ ইতি সার্ধকেন ॥ ২০ ॥ 

রূপ আদ্য পুরুষ এই ঈশ্বর, ক্ষেত্রে পতিত এক বীজের বহু আকারে 
পরিণাঁমের ন্যায় একাই বহু প্রকারের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন ॥ ১৮॥ 

তন্ত বিতান সংস্থিত বস্ত্রের ন্যায় সেই ঈশ্বরেতে এই অশেষ বিশ্ব 
ওত প্রোত ভাবে বাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৯॥ 

এই যে অনাদি প্রবৃত্তি স্বভাব সংসার বৃক্ষ ইহা! ভোগ ও মুক্তি রূপ 
ছুই পুষ্প ও ফল প্রসব করে, পুণ্য পাপ রূপ ছুইটী ইহার বীজ, অপরি- 
_মিত বাঁলনা ইহার মূল, তিন গুণ ইহার কা, পঞ্চভৃত ইহার স্ন্ধ, 
ইহার ফলে শব্দ স্পর্শাদি পাঁচ প্রকার রস আছে, একাদশ ইক্ডরিয় ইহার 
শাখা, ইহাতে জীব ও পরামাত্মা রূপ চুইটী পক্ষির নীড় আছে, বাত 
পিত্ত শসা লগ তিনটী ইহার বন্ধল, স্থখ ভুংখ ছুইটী ইহার পরিপক 



রা 
১১স্ক ১২] শ্রীমন্ভাগবতম্্। ২২৯ 

দবিস্থপর্ণ নীড় স্ত্রিব্কলে! ছিফলোর্কৎ প্রবিষ্টঃ ॥ ২*॥ 
অদস্তিচৈকং ফলমস্ত গৃথ্াা গ্রামেচর! 
একমরণ্য বাসাঃ। হংসা য একং বন্ধু 

রূপমিজ্যের্মীয়ময়ং বেদ স বেদ বেদং ॥ ২১ ॥ 
এবং গুরূপাসনয়ৈক ভক্ত্য। বিদ্যা কুঠা_ 

শপে শীল আপিল কি শি জপ এপ | শপ আপ ৯ পপ পাপ 

ফলে ঝ৷ প্রহ্থতে জনয়তি । বৃক্ষ বৃপত্বং প্রপঞ্চয়তি দ্বে ইতি। দ্ধে পুণ্য পাপে অন্ত বীজে 

সচ শতমুলঃ শতং অপরিমিতত। বাসন। মুল।নি যন্ত। ত্রয়ো গুণ! নালানি প্রকাণ্ড! যন্ত 

পঞ্চভূতানি স্কন্ধ! যন্ত পঞ্চরস1ঃ শব্াদি শিষয়1ঃ হেষাঁং গ্রসৃতি বক্ষ।ৎ। দশ্চ এক? ইত্জি- 
রাণি শাখা বন্ত সঃ। দয়ে!ঃ সুপর্ণয়োঃ জীব পরমাত্মনে! নীড়ং যন্রিন্ ত্রীণি বহ্ছলানি তুচো 

বাতপিত্ত শ্লেম্সাণে| যন্ত স্বে সুখতৃঃখে ফলে যস্ত সঃ। অর্কং প্রবিষ্টঃ হূর্য্যমগ্ডল-পর্যযস্তং ব্যাপ্ঃ 

| তং নির্ভিদ্য গতন্ত সংমারাভাবাৎ। ২০॥ 

তৎ ফল ভোক্জ নাহ গৃথান্তীতি। গৃথ্থাঃ কামিনঃ গ্রামে চর! গুহস্থা অন্ত বৃক্ষন্তৈকং ফলং 

ছুঃখমদস্তি পরিণামতঃ স্বর্গ/দেরপি ছুঃখরূপত্বাৎ হংসা বিবেকিনঃ অরণাবায়াঃ সন্নামিনঃ 

একং ফলং স্ুখমদস্তি। একং পরমানন্দং মায়া ময়মেবং বহু রূপং। ইজ্যেঃ পুটদো 
গুরুভিঃ কৃত্বা! যো বেদ স বেদং বেদ শত্বার্থং বেদ ॥ ১১ ॥ 

তবঞ্চেবং জ্ঞাত্ব। কতকুত্যঃ সর্বং সাধনং তাজেত্যাহ এবমিতি। একান্ত ভক্ত শিতেন 
শপ পাপ সাপ লাল সপাপীপপপাশা পিল পাপী ও শশী শ পাপেট পাপা পপ স্পা কা 

ভরক্রমসন্দঃ। 

তদেবং বেদং জগচ্চ নিরূপা তক্মাত্তমদ্জবোৎ স্জোতি গ্রধ্যবসানং পূর্বোক্ং ভ্যাসিনঃ 
খনু সুখমিতি তৎ ফলেন ব্রঙ্মলোক গতা নাং ক্চনৈব ব্রচ্ষণা মহ মোক্ষং গ্রাঙ্গাতাং পাতা 

ভাবাৎ। একমেব স্বরূপ শক্তি বৈচিন্রা। বহু রূপং চতুব্যহাদিশক্ষণ' কষচিন্মায়। ময়ং মায়! 
শক্তা। জগদ্রপঞ্চ যে। বেদ মামিতি শেষ: সবেদং বেদতত্বার্থং বেদেতি ॥ ২১ ॥ 

তদেবং বেদাথং গ্রদস্ ঠ তন্মাতমুদ্ধবোৎ স্জোত্যাদি বাক্যৈকা্েন নিগময়ন্ধি। এবং 

ফল, এই বৃক্ষ সূরধ্যমণ্ডল পত্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়! বর্তমান রহিয়াছে ॥ ২০ ॥ 
কাঁমী গৃহস্থের। ইহার দুঃখ রূপ এক ফল ভোগ করে, ধনচর 

বিবেকী নন্্যাঁসির! হুখ রূপ আর এক ফল ভোগ করেন, এই প্রকারে 
এক আনন্দ রূপ ও মায়।ময় বহুরূপ ইহা যিনি গুরুর নিকটে অবগত 

হয়েন তিনিই বেদতত্বার্থ জানিতে পারেন ॥ ২১ ॥ 
অতএব তুমি এই রূপ একান্ত ভক্তি সহকারে গুরূপাসন! জনিত 

১০০ ৃ 
রা _ ০০ 

চপ” পা পপ অক 

-_ শশী শশ শশী 
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২৩০ জ্রীমন্তাগবতমৃ। [ ১১স্ক ১২অ 
এলিট 

রেণ শিতের ধীর£। বিবৃশ্য জীবাঁশয় 
মগ্রমতঃ সম্পদ্যচাত্মানমথ ত্যজান্তরং ॥ ২২ ॥ 

ইতি ভ্ীভাগৰতে মহাপুরাঁণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং 

একাদশক্ন্ধে ঘ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 0%। ১২॥%। 

শ্ীভগবানুবাচ ॥ 

তীক্ষেন বিদ1| কুঠারেণ স্বতন্ত্র তাবাদয়ে। জীবোপাধিং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং বিবৃশ্চা 

ছিত্বা পরমাম্মানধ্চ নংপদ্গ গগ্রাপ্যাথাস্ত্রং মাধনং তাজেতি 1 ২২॥ 

॥৬॥ ইতোকাদশে দ্বাদপঃ ॥%। 

অয়োদশেখথ অধ্ধন্ত শুদ্থ্যা বিদ্যোদয়ঃ ক্রমঃ । হংসেতি হামতশ্চিন্ত গুণ বিষ্লেষ বর্ণনং12) 

বিদ্যা কুঠারেণ জীবাশয়ং সংবৃশ্যয সাধনং তাজেত্যুক্তং । তত্র তম আদি গুণত্রয় বৃত্তি | 

_ ক্রমসন্দর্ভঃ। 

পূর্বোক্ত গ্রকারেণ মন্দ্রপন্ত মবৃন্দাশ্রয়ন্ত গুরপাসনয়। জাতেন বিদ্বা! কুঠারেণ শুদ্ধ জীবাত্ম 

জ্ঞান স্বরূপেণ পরশুন। জীবাশয়ং ভরময় সংসারতরু রূপং মদ্যবধায়ফং বিবৃশ্চা ছিত্ব! 

গুরপাসনয়ৈব জাতয়! প্রেম লঙ্ষণয়ৈকাত্ত তক্তযা আত্মানং সর্বাশ্রয় স্বরূপং মাং সংপদ্য 

সাক্ষাৎ কত্য অথানস্তরমেবাস্ত্ং তদ্রপত্বেন কৃতং রূপকং বিদা| কুঠারং ত্যজ তন্ত তথ্থশ্চন 
। মান্্ং প্রয়োজনত্বাৎ ত্যাগে। যুক্তঃ। তক্ষেত্ত দৃষ্টেরেব সদ তৎ সাক্ষাৎকার হেতুত্বান্যুক্ত 

। ইতি ভাবঃ। বক্ষান্তেচ। সংছিদা হার্দমন্থুমান সহুক্তিতীক্ষ জ্ঞানাসিন৷ ভজত মাখিল 
ংশয়াধিমিতি |,২২ | ৮ 

॥%॥ ইভ্যেকাদশ ক্রসসনদর্ভে দ্বাদশঃ ॥%॥ 

পূর্ববোস্তরীত্য! সৎসঙ্গলব্ধে! মন্তক্কিলক্ষণে। ধর্দে। বৃদ্ধাৎ বৃদ্ধিং প্রাপ্তাৎ সত্বাত্তবেৎ। 

পপ পপ পপ পাপ ও শশা 

শাণিত বিদ্যা কৃঠার রা অপ্রমত্ত হৃদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর ছেদন 
করত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়। পরে অস্ত্র পরিত্যাগ কর ॥ ২২॥ 

॥ক॥ ইতি একাদশে দ্বাদশ 1 ক%] 

ভ্রয়োদশ অধ্যায়ে সত্ব ওুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোদয়ের ক্রম ও হংস ইতিহাস 
কথন ছার]! চিত্ত গুণ বিশ্লেষ বর্ণন ॥ ০ ॥ 

বিদ্যা কুঠার দ্বারা জীবাশয় ছেদন রুরিয়! সাধন পরিত্যাগ কর, এই 
উক্তি প্রমুত্ত তম আদ্দি গুণ ত্রয় প্রতিবন্ধ সত্বে কি প্রকারে বিদ্যার 
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সত্বং রজন্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্নচাত্বনঃ | 
সত্েনান্যতমৌ হন্যাঁৎ সত্ত্ৎ সত্বেন চৈবহি ॥ ১ ॥ 

সত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেছ্ দ্বাৎ পুংসো মন্তক্তিলক্ষণ্ | 
সাত্বিকোপাসয়া সত্বৎ ততে। ধশ্মঃ প্রবর্ততে ॥ ২॥ 
ধর্মপো রজন্তমে। হন্যাৎ সত্ববৃদ্ধিরমুতমাঃ | 

০ পাপ শপ 

গ্রতিবন্ধে সতি কথং ধিদ্যোৎ্পত্তি গ্রকারমাহ সত্বমিতি সপ্ততিঃ| তত্র ষদ্যানন্নাদি বদাতয 

ধর্ম গুণ।; স্থ্য স্তর্থি তৎ স্বরূপত্বাত্বেষাং নিবৃত্তি নঁত্তাৎ নত্বেতদস্তীত্যাহ বুদ্ধেঃ প্রন্কতে 

রেতে গুণ! নত্বাত্মন ইতি অতঃ সত্ত্বেন সত্ববৃত্র্য। হন্যতমৌ হন্তাৎ রজন্তমোবৃত্তি র্য়েদি- |. 

ত্যর্থঃ| সত্ব্চ সত্যদয়াদি বৃত্তি রূপ মুপশমাত্মকেন সন্দেনৈব হন্তাৎ ॥ ১ ॥ 

নন গুণত্রয় বৃত্তীনাং পরম্পরোপমর্দিত্বাৎ কথং জত্ব বুক্তেবেতর বুত্বয়ো নিয়মেন 

হস্তবা! স্তত্রাহ সত্বাদিতি। মদ্তক্তিং লঙ্গয়তি যো র্শঃ স ভক্কি রূপ এব ব1। সত্বমেব 

কথং বর্ধেত তত্রাহ সাত্বিকানাং পদ্দার্থানাং উপাসনয় সত্ববং বুদ্ধং ভবতীত্ার্থঃ॥ ২ 

লচ ধর্ম রজন্তমশ্ঠ হন্যাৎ । কুতঃ ন বিদতে উত্তমে। ষন্মাৎ সঃ যতঃ সত্ববৃদ্ধি ধশ্মিনৃ 

কারণে মঃ অতএব তৎ কার্ধ্যাধর্ম গ্রতিবন্ধোইপি নান্তীত্যাহ উভয়ে উন্তয়ম্মিন হতে 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

মাল।কারেণোপ্তঞ্ম্পক বিশেষ বীঞ্জং ক্ষীরসেকেন জাতাদ্বীর্ধযার্দিবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ 

সত্ব বৃদ্ধিরিতি মিথোবদ্ধনাৎ ॥ ২।৩ ॥৪॥ 
সীল পাপ ৮ পাশা পস্পপজিপিি পাপ বি শপ শশা শী আপ পাপ 

উৎপত্তি হইবে এই আশঙ্কার নিরাকরণ পূর্বক বিদ্যোৎপত্তির গ্রকার 
বর্ণন করত ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব ! সত্ব, রক্সঃ ও তমঃ এই তিন 

বুদ্ধির গুণ, আত্মার নহে, অতএব সত্ব গুণ বৃত্তি দ্বারা রজ ভ্তমে! গুণের 
বৃদ্তিকে জয় করিবেক, পরে সত্য দয়াদি সত গুণ রৃত্তিকেও উপশাস্তি 
রূপ সত্ব বৃত্তি দ্বার জয় করিবেক ॥ ১৪ : 

সত্ব গুণ বৃদ্ধি পাইলে পুরুষদিগের আমাতে ভক্তি রূপ ধর্ম উদ্দিত 
হয়, সাত্বিক উপাসনাতেই সত্ব গুণ প্ররৃদ্ধ হয় ও তাহ! হইলেই ধর্দো 
প্রবৃত্তি হয় ॥ ২। ূ 

অনুত্তম সত্ব বৃদ্ধি জনিত ধর্মই রঃ ও ভমকে বিন করে, এ উউয় 
০ ০. 
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আগ নশ্যতি তম্মুলে হাধন্্ম উভয়ে হতে ॥ ৩ ॥ 
আগমোইপঃ প্রজাদেশঃ কালঃ কম্মচ জন্মচ । 

ধ্যানং মন্ত্রোথথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥ ৪ ॥ 
ততৎ সাত্বিকমেবৈষাং যদ্যদ্দ্ধাঃ গ্রচক্ষতে। 
নিন্দস্তি তামসং তত দ্রাজলং তছুপেক্ষিতং ॥ ৫ ॥ 

সাত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ব বিবৃদ্ধয়ে। 
তস্থুলস্তে রজস্তমসী রাগ দ্বেষাদিন। গ্রমাদালগ্তাদিনাচ মূলং যন্ত সঃ ॥৩॥ 

সাত্বিকোপাসনয়। সত্ব বর্ধত ইত্যুক্তং তাঁনেব সত্ব বৃদ্ধি হেতৃন্ দশয়িতুং সামান্যতে। 
 খুপত্রয় বৃদ্ধি হেতুনাহু আগমঃ শাস্ত্রং অপঃ আপঃ। কচিদাগমোহ্থ ইতি পাঠঃ ॥ ৪1 

এু সাত্বিকাি নির্ণযমাহ । এধামেব মধ্যে গ্রচক্ষতে প্রশংসত্তি যদঘান্নন্দস্তি তত্তত্তামসং 
যত্তু তৈ বুঁদ্ধৈরুপেক্ষিতং নতু স্ততং নচ নিন্দিতং তদ্রাজসং | ৫। 

সাত্বিকান্যেবেতি নিবৃত্তি শান্ত্রাণোব মেবেত নতু প্রবৃত্তি পাষণ্ড শান্ত্রাণি। তীর্থাপ 

এব ন গন্ধোদক সুরাদ্যাঃ। গ্রীজ! জনান্ নিবৃত্তান্ জনান্ ন প্রবৃত্ত ছুরাচারান্্। বিবিক্ত 

দেশান্ ন রথ্যাদ্যুত দেশান্। কালং ব্রাহ্ম মুহ্র্তাদিকং ধ্যানাদৌ ন প্রদোষ নিশীথাদীন্ 
কর্দচ নিত্যং নতু কাম্যাভিচারাদীনি। জন্মচ বৈষ্ণব শৈব দীক্ষ1! লক্ষণং ন শক্তি ক্ষুদ্রদীক্ষা 

০৩০স্পসটি উঠি এর 

ক্রমসনাভঃ । 

বৃদ্ধা: গ্রুব্যাসাদয়ঃ সাত্তিকাদীনাং গুণ দোষ পাদ্মোত্বর খণ্ডে দর্শিতো বর্েতে ॥ ৫ ॥ 

মাত্বিকান্তেৰেত্যন্ক টীকায়াং তাবৎপর্ধ্স্তং জ্ঞানং ভবতী রথ ইন্তি তাবচ্ছানত্রোথ 
০ শপ শসা জপ আপ পপ | পাস | শিসপিিস্সিীশ | পাপ পাস 

রজঃ ও তমঃ বিনষ্ট হইলে তৎ কার্য্য ধর্ম আশু বিন হয় ॥ ৩। 
শান্ত, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্থা, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার এই 

দশটা গ৭ বৃত্তির কারণ ॥ ৪॥ 
এই দশটী গুণ বৃত্তির মধ্যে বৃদ্ধের যে কএকটীর প্রশৎসা করিয়াছেন | 

। সেই কয়টীই সত্ব ধৃতি ও যে কএকটীর নিন্দা কণ্ধিয়াছেন, সেই কএকটী 
তমে! বৃতি এবং যাহাদিগকে উপেক্ষ। করিয়াছেন তাহারাই 
রজোবৃতি ॥ ৫ ॥ 

সত্ব বৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ তত দিন সাক বৃত্তি রূপ নিবৃত্তি শাস্ত্রাদির 
সন করিবেন, ষত দিন আত্মপ্রত্যক্ষ ও দেহদ্বয় রূপ উপাধি ভঙ্গ 
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ততো ধন্মস্ততো। জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনং ॥ ৬৪ 
বেণু সংঘর্ষজে। বহ্ছি্দ্ধা শাম্যতি তন্বনং । 
এবং গুণ ব্যত্যয়জে৷ দেহঃ শাম্যতি ততক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

স্তীউদ্ধব উবাচ ॥ 

বদন্তি মর্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাং। 
আপ ০ শি | আপ স্পা পাপ জপ 

রূপং । ধ্যানং শ্রীবিষ্টে! নঁ কামিনী বিদ্বিষাং। মন্ত্ং গ্রণবাদিকং ন কাম্য ক্ষুদ্রা্দিকান্ 
সংস্কাবমাত্নঃ শোধনং নতু কেবলং দেহ গৃহাদীনাং। নম্থু জ্ঞান বাক্য শ্ররপাদেবোৎ 
পদ্যতে কিত্বত্র সত্ববৃদ্ধা। ধন্মেণ ব| অত আহ যাবৎ স্বৃতিঃ আত্মা পরোক্ষং। যাবচ্চ দেহ 

দবয় তত কারণভূৃত গুণাপোহঃ তাবৎ পর্য্ত্তং জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৬ ॥ 
নন্থু গুণ বাতিকরাজ্জীতে। দেহঃ কথং স্বাশ্রর ভূতান্ স্বত এবোৎপন্নয়া বিদায়াহপোহ্ 

্ব়মপি উপরমেৎ। তত্রাহ বেণনাং সংঘর্ষণাজ্জাতো হি ধর শ্বত এবোৎপন্লাতিজ্খালাতি 
স্তদ্ধনং সর্ববং দগ্ধা শ্বরং শাম্যতি | এবং দেহোহপি তত ক্রিয়ঃ তন্তাগ্রিরিব ক্রিম! ব্যাপারো 
যন্ত সঃ ॥ ৭ ॥ 

নন্থু নিষতেন্ত্রিয় তয়] দাত্বিক সেবায়ামিয়ানস্তি পুরুষার্থঃ তথাপি রাজসাদীনৃ 
বিষয়ান্ হঃখমিতি জানস্তোহপি কথং সেবস্ত ইতি পৃচ্ছতি বর্দস্ভীতি। পদং স্থানং শ্বানে! 

যথা ভর্স্তমান! অপি খর! যথ। গঞ্ভাং তাডামানা! অপি খরীমন্ধাবস্তঃ। অজা যথ! 
পক সা চার হে তা পর" স্পা আপ পিপি 

ক্রমসন্দভঃ | 

পরোক্ষ জ্ঞানমেবানুবর্ততে ৷ তত আত্ম। পরোকঙ্ষার্থং সাত্বিকান্তেব সেবেতেত্যর্থঃ )৬ ॥৭॥ 

যদাপি বিদন্তি তথাপি শ্বাদয়ে। যেন বিদন্তি তদ্বং কথং ভূপ্কতে প্রায়েণেতি 

শ্বাদিভিনিবিশেষ! স্তাবস্ূপ্ততামিত্যর্থ:॥। বিষয়াং ক্ত্্যাদীনন আপদাং ভাবি ছুঃখানাং 
পরমব্যভিচারি স্থানং । ছুঃখোদর্কাণি মংপশ্থন্লিতি বক্ষ্যমাণাৎ। তত্রাঙ্বা মৈথুনাস্তে শৃন্তাং 
ব্ধং। থরে! রজক দর্শিত তৃণ মুষ্টি ভোগাস্তে মহাভার বহনং। অজা নিত্য নান! 

৭ ্প্ 

ন1 হয়, পরে ভক্তি, তৎ পরে জ্ঞান উদ্দিত হইবে ॥ ৬ ॥ 
যেমন বনি বেণু কাঠের পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়া সেই বন 

দগ্ধ করত পরে স্বয়ং উপশান্ত হয় ॥ ৭ 
উদ্ধব কহিলেন হে কৃষ্ণ! মনুষ্যেরা প্রায়ই বিষয় সকলকে বিপদের 

আধার স্বরূপে জানে, তথাপি তিরস্কত কুকুর, গণ্দভ ও ছাগের ন্যায় 
2. | ৫ 
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তথাপি ভুপ্ততে কৃষ্ণ তত কথ, শ্ব খরাজ বৎ॥ ৮। 
ভ্রীভগবানুবাচ ॥ 

অহমিত্যন্যথা বুদ্ধিঃ প্রমত্স্ত যথা হুদি। 

উৎসর্পতি রজে! ঘোরৎ ততো বৈকারিকং মনঃ ॥ ৯॥ 

রজোযুক্তস্য মনসঃ সংকল্পঃ সবিকল্পকঃ । 

ততঃ কামে! গুণধ্যানাৎ দ্ুঃসহঃ স্যাদ্ধি ভুর্মতেঃ ॥ ১০ ॥ 

করোতি কাঁমবশগঃ কর্্মাণ্যবিজিতেক্রিয়ঃ ! 
শপ ০০০ পাপ পপ পপ 

নির্লজ্জ! হত্বমানীত| অপি অজামনুধাবস্তি তদ্বৎ ॥ ৮॥ 

মিথ্যাতিনিবেশেন ভূঞ্জতে ইতি সহেতুক মাহুমিতি ত্রিভিঃ। গ্রমত্তস্থ বিবেক শূন্য 
| দেহাদাবহমিতি মিথ্যা! বুদ্ধিঃ জু্দি যথ। যখাবহৎসর্পত্ি অতোহংহং বুদ্ধেন্চ বৈকারিকং 

সত্ব গ্রধানমপি মনঃ প্রতি ঘোরং হুঃখাত্মকৎ ধুজঃ উত্মর্পতি মনে। বা।প্রোতীতার্থঃ ॥ ৯ ॥ 

ইদমেবমিদমেবং ভোগ্যমিতি সবিকল্প: সংকলঃ শ্কাৎ ততশ্চাহোরপমহে!| ভাব ইতি 
গুণধ্যানাৎ ছুর্ধরঃ কামঃ স্তাৎ ॥ ১০ ॥ 

সম পপ পপ তাপস পা “পম উপ এপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ 
তোজনাধান্তে শিরশ্ছেদং ন জানস্তীতি তথ দৃষ্টাস্তিতং ॥ ৮ ॥ 

প্রমন্তন্ত পূর্ববকন্ম বিশেষেণ লুপ্ত বিবেকম্ত দেহাদাবহুমি ত্যন্যথ] বুদ্ধি হ্ঘদি খোৎ 

সর্পতি অতিশেতে । তথ! বজোপুযুৎমর্পতি ততো! হেতে! বৈকারিকং সাত্িকমপি মন 

উৎমর্পতি হর্বশং]ভবতি ॥ ৯ ॥ 

তদেব।হু রজে| যুকন্যেতাঙ্েন ॥ ১০ ॥ 
সপ সা পাপা আস জপ সা পাস পা পক ০ শী আপ আজ পপ শা ৭ জপ 

তাঁহারা সেই সকল বিষয় উপভোগ করিতে কেন প্রবৃত্ত হয়? ॥৮॥ 
ভগবান্ কহিলেন, যখন বিবেক শুন্য ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে ও দেহা- 

দিতে আমি এই মিথ্য! জ্ঞান উদ্দিত করি, তখন তখনই বৈকারিক ঘোর 
, রূজোবৃতি আসিয়া মনকে আক্রমণ করে ॥ ৯ & 

মন রজো বৃত্তি যুক্ত হইলে বিকল্পের সহিত সংকল্প আমিয়! উপস্থিত 
হয়) পরে গুণ ধ্যান বশতঃ সেই দুর্দতি পুরুষের অতি তুর্দর্য কামনা 
আসিয়! আবিভূতি হয় & ১০ ॥ 

পরে রজোগুণ (বিযোছিত অধিজিতেষ্টরিয় ও কামনার বশীড়ত টি 
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দুঃখোদর্কানি সংপশ্ঠন্ রজে। বেগ বিমোহিতঃ ॥ ১১॥ 
রজন্তমো ভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিগুধীঃ পুনঃ । 

অতন্ভ্রিতো মনো যুগ্তন্ দোস দৃষ্টি নঁ সজ্জতে ॥ ১২॥ 
অপ্রমতোহনুযুগ্তীত মনেমৈয্যর্পয়গ্ুনৈঃ | 

অনির্ব্িপ্রো! যথা! কালং জিতশ্বাসৌ জিতাসনঃ ॥ ১৩ ॥ 
এতাবান্ যৌগ আবিন্টে! মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদ্িভিঃ | 
সর্ববতো! মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥ ১৪ ॥ 

তচে। বিষয়ান্ ভোক,ং কর্াণি করোতি ॥ ১১ ॥ 

. এবঞ্েন্নকন্তাপি হঃখ নিবৃত্তিঃ স্তাদ্বিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপি রক্স্তমোভ্যাৎ বিক্ষিপ্তধীমূর্চধীশ্চ 

তথাপি বিশ্বান্ বিবেকী পুনর্মনে| নিকুদ্ধন ন সঙ্জতে ॥ ১২ । | 
বিষয় দোব দৃষ্টটাপি মনে! নিরোধাশক্কৌ সুখং তৃরিরোধোপায়মাহ অগ্রমত্ত ইভি। 

অনির্বিরঃ অনলসঃ যথাকালং ভ্রিলবন: ময়ি পরমানন্দরূপেত্্পয়ন সমাদধ্যাৎ ॥ ১৩॥ 
বিষয়ৈ২ সংগ্রথিতন্ত মনস স্তদ্িয়োগেনেশ্বর নিষ্ঠত্ব মসক্তাবিতং মন্যষানং প্রতি 

তশ্নিরপণায়েতিহাস মুপক্ষিপতি এভাবানিত্ি। যথ। যথাবন্মষ্যাবেশ্তত ইত্যেতাবা- 

নিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

ছঃখোদর্কাণীতি জানরপি ॥ ১১ ॥১২॥১৩॥ 

অদ্ধ। সাক্ষাৎ ॥১৪ ॥ টির 

দেখিয়া শুনিয়াও পরিণাম ছুঃখ জনক কর্ম করিতেও ্রনত্তি হয় ॥ ১১॥ 

তাহার মধ্যে বিদ্বান্ পুরুষ রজস্তমে। বৃত্তি দ্বার! বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি হইলে 
ও পুনর্ববার অতক্দ্রিত হইয়া মনোয়োগ পূর্বক দোষ দৃষ্টি সহকারে 

তাহাতে আর আসক্ত হয়েন না ॥ ১২॥ 

অপ্রমত্ত হৃদয়, অনলস, জিতাশ্বাস ও জিতাসন হইয়া যথা কালে 
আমাতে মন অর্পণ করত ক্রমশ আমার পরমানন্দ রূপে মনের ধারণা 
করিবেক 1! ১৩1 . 

যে রূপে সমুদ্দায় বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আমাতে 

আসক্ত করিতে সমর্থ হয়, আমার শিষ্য সনকাদি খধষিগণ সেই রূপে 
এই যোগ অন্যের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ 

) 
শি পিপি আটটি পপ সশািপাীপাপাশা পি 
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ভ্রিউদ্ধব উবাচ ॥ 
যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব। 
যোগমাদিবানেতদ্রপমিচ্ছামি বেদিতুং ॥ ১৫॥ 
জীভগবানুবাচ | 
পুর! হিরণ্যগর্ভম্য মানসাঁঃ সনকাদয়? | 
পপ্রচ্ছঃ পিতরং সৃক্ষমাং যোগস্তৈকাস্তিকীং গতিৎ ॥ ১৬। 
ভ্ীযোগিন উচুঃ ॥ 
গুণেঘাবিশতে চেতো। গুণাশ্চেতসিচ গুভে। | 

____ কথমন্যোন্য সংত্যাগো! যুযুক্ষো র ততীর্ধোঃ ॥ ১৭ | 

মচ্ছিযোরিতুক্তে হেষামতি জ্যায়সাষনেন রূপেণ নিরূপণাসস্তবাৎ ৃচ্ছৃতি যদেতি। 
কালং তদেতদ্রপঞ্চ বেদিতুমিচ্ছামি তৎ কথয়েতি ॥ ১৫ ॥ 

মানন! মনোভবাঃ পুজা: । হুম্্াং হুর্গেমামৈকান্তিকীং গতিং পরাং কাষ্ঠাং ॥ ১৬। 

তদেবাহ গুণেঘিতি। বিষয়েষু স্বভাঁবতে! রাগাদি বসাচ্চেঃ প্রাবিশতি তেচানুভূতা। 

বিষয়। বানা রূপেণ চেতমি প্রবিশস্তি। অতিতিতীর্ষে। বিষয়ানতিক্রমিতু 
মিচ্ছোঃ ॥ ১৭॥ 

পিসী শিপ সপ 

ক্রমসন্দভঃ | 

যদেতি । তং নিতা নরাকৃতি পরব্রহ্ম বূপঃ সর্বাবতারী। যদ1 যেন বপেণাবতারেণ 

তং কালং তদ্রুপঞ্চ বেদিতুমিচ্ছামিঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬॥১৭॥ 

উদ্ধব কহিলেন হে কেশব! আপনি যে কালে ও যে রূপ ধারণ 
করিয়া মনকাদি খধিগণের প্রতি যৌগ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি 
সেই কাল ও সেই রূপ জানিতে ইচ্ছু। করি ॥ ১৫ ॥ 

ভগবান কহিলেন হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মার মানস পুভ্র সনকারদি খধিগণ 

একদ! পিতাঁর নিকটে আসিয়া এঁকাস্তিকী ছুন্তেয় যোগগতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন ॥ ১৬ ॥ 

খধিগণ কহিলেন হে প্রভো ! স্বভাবত রাগ বশত; অস্তঃকরণ 

বিষয়ে গ্রবুত্ত হয় এবং বিষয় সকলও বাসন। রূপে অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, 

অতএব বিয়য় বাসনা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু ব্যক্তির কি প্রকারে 
সেই উভয় পরম্পর পরিত্যর্ত হয়, তাহা বলুন ॥ ১৭ ॥ 

27. % 
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শ্রীতগবানুবাচ ॥ 
এবং পৃটো। মহাদেব স্বযন্তুভূতি ভাবনঃ ! 
ধ্যায়মানঃ গ্রশ্নবীজৎ নাভ্যপদ্যতে কর্মধী; ॥ ১৮৪ 

সমামচিন্তয়দেেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়। । 

তন্যাহং হংস রূপে মকাসমগমং তদ]। 

দৃষ্টা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনং ! 
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কতা পপ্রচ্ছঃ কো ভবাঁনিতি ॥ ১৯ ॥ 

টি ৮ শপাীশ শিস পাস পাতি এপ পা পাকা ৮1 পা পপ পারা». 

মহান দেবোহপি সব়ভুরপি ভৃতানাং রষ্টাপি ্যায়মান: বিচারয়ন্নপি প্রশস্ত বীজং। 

যদজ্ঞানাদয়ং গ্রশ্নঃ তন্নাবিদৎ। যতঃ কর্ম বিক্ষিপ্ত ধীঃ ১৮ ॥ 

প্রশ্নস্ত পারযুত্বরমভি গ্রায়ো বা তশ্ত তিতীর্যয়! জিজ্ঞাসয়। হংসরূপেণেতি যণা হংসে! 

নীরং ক্ষীরঞ্চ পৃথক্ কর্তুং শক্তঃ । এবমহং গুণাংশ্চেতশ্চেতি দোয়প্তং হংন রূপেণ গতে। 

হুন্্ীতি ॥ ১৯ 

ক্রমসন্মভঃ | 

এবমিতি । যাবানহং যথা ভাবে যন্রপ গুণ' কর্শকঃ। তখৈব তত্ববিজ্ঞানমস্ত্রতে 

মদনুগ্রহাদ্দিতি। এতন্মতং সমাতিষ্ঠ গপরমেন সমাধিন1। ভবান্ কল্প বিকল্েধু ন বিমুহ্তি 

কর্হিচিদ্দিতি। খধিমাদযং নবধ্লাতি পাপীয়াং স্বাং রজে। গুণ ইতি লব্ধ তগবধ্ধরত্বেপি ন 

ভারতী মেঙ্গ মৃষোপলঙ্গ্যতে ইত্যাদিনা ব্যঞ্জিত তাদশ স্বান্থভবত্বেপি যোহন্তর্হিচ ইত্যাদৌ | 

পিত্রানুবর্ণিত রহেতি গ্রীভগনস্তং প্রতি সনকাদীনাং বাক্যন্মেপিচ । ব্রহ্ষণঃ বর্শধীত্বং 

প্রতি স্বমহিম ব্যঞ্থনা় শ্রভগবদিচ্ছ্য়ৈব দ্ে়ং। হংসেপনিষদি বাধাদিশক্তি স্তন্তনেতি 

হামবৎ ॥ ১৮ ॥ া 

হংসরূপেণ গতোন্মীভ্যভি প্রায় ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥ 

. ভগবান্ কহিলেন ভূতভাবন স্বয়ন্তু হিরণ্যগর্ভ এইরূপে জিজ্ঞাসিত 

হইয়! কর্ম বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি প্রযুক্ত চিন্ত। করিয়াও সেই প্রশ্থের বীজ অনু- 
সন্ধান করিতে পরিলেন না ॥ ১৮ ॥ 

তখন সেই দেব হিরণ্যগর্ভ সেই প্রশ্ন পারে উত্তীর্ণ হইবার বাসনায় 
আমাকে চিন্তা করিলেন, আমিও তৎকালে- হংসরূপ পরি গ্রহ পূর্বক 
তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম ॥-১৯ ॥ র 

* রাঃ 1 
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ইত্যহুৎ মুনিভিঃ পৃ$স্তত্বজিজ্ঞাস্থভিস্তদ] । 
যদবোচমহং তেভা সুছ্দ্ধব নিবোধমে ॥ ২০ | 

শ্রীহংস উবাচ 
বস্তনো ষদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশত | 
কথং ঘটেত বো! বিপ্রা বক্তবর্বামেক আাশ্রয়ঃ ॥ ২১॥ 
পঞ্চাস্াকেযু ভূতেমু সমানেযুচ বস্ততঃ | 

৪ 

সা সস সক: হজ. পসজ সস পদ হস, ৩৯ ০ ০০০০ পপ | পপি পপ পাপা 

রিল? মুনিভিঃ পৃষ্ট ইনি পৃথক্ বাক্যং। যদবোচমিতিচ পৃথক অতোহম্বচ্ছবা! বৃত্তে 

রদদোষঃ | তেভো1 যদবোচং তন্মে বচনং নিবোধ ॥ ২০ ॥ 

দেহাদি বিবিক্কাত্বজ্ঞানে সহি অরিষ্ঠন্ত রাগাদাসস্তবাৎ শ্বয়মেব বিষয় চেতসো! 

বিশ্লেষে। তবীতি বজ্ত,ং প্রশ্ন খণ্ডন মিষেখৈব তাবদাত্মানাক্ম বিবেকমাহ বস্ত্ন উত্ত 
ব্রিতিঃ। কিমাত্মনোহয়ং গ্রশ্নঃ তদুপাধে ভূত সংঘন্ত বা। যদ্যাত্বন স্তর্তি তন্ত বস্তনঃ 
পরমাত্ম রূপস্ত অনানাত্বে সি হে বিগ্রা বে যুম্মাভিঃ কৃত ঈদ্ৃশঃ বনুষু নির্ধারণ রূপঃ কথং 

ঘটেত বক্তকুত্তরদাতুর্বা মম ক আশ্রয় অবিশেষে আত্মনি কিং জাতি গুণাদি বিশেষ 

মাশ্রিতয উত্তরং বক্ষ্যামীতার্থ; ॥ ২১ ॥. 

প্রমসন্দর্ভঃ। 

কৃতপাদাভিবন্দনন্াৎ কো ভবানিতি প্রশ্নে নাজ্ঞানজঃ কিন্ত তেনৈব তদতিপ্রায় 

স্তানার্থঃ শতএবাহ তত্বজিজ্ঞান্ুভিরিতি ॥ ২৯ ॥ 

কিং মা* জীবং জ্ঞাত্বায়ং কে। ভবানিত্ি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে ভৌতিক দেহং জ্ঞাত্বা বা। কিং 

 বেশ্বরং জ্াত্বেতি বৈকল্পা জীব পক্ষং দূষয়তি। আত্মনে। জীবরপল্ত বন্তনো যদ্যনানাত্বং 
সর্বন্তাদিত্ত চিদেক ূপতয়। বিশেধাংশ নির্দেবাযোগ্যত্বং । তহীর্দুশঃ প্রশ্ন: কথং ঘটতে 

যদীতি নিশ্চয়ে ৷ তন্মাৎ হে বিগ্রাং বে যুক্মাকং গ্রষ্টণাং বক্তা মম ক আশ্রয়ঃ। যুস্াভিঃ 
কিং জাত্যার্দি বিশেষ মাশ্রিত্য ক ইতি প্রযুক্ং ময়! চোত্তরয়িতব্যমিতার্থঃ ॥ ২১ ॥ 
পপি বা ওপজরএা্৯৫৮-৫খপ  ৬প- 

পেশী শিপীক্গ নি সি 

পোপ জাপা হস 

তাহারা আমাকে দেখিয়া! গাত্রোখান পূর্ববক পাদাভিবন্দন করত 

ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে তুমি ॥২০। 
হে উদ্ধব। এই রূপে অমি তত্তৃজিজ্ঞাস্থ মুনিগণ কৃ পৃষ্ হুইয়! 

যাহা বলিয়াছিলাম, তাহ। কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১৭ 

ংস কহিলেন হে বিপ্রগণ |! তোমার যদি আত্ম বিষষক প্রশ্ন করি- 
গী্ট উঠছি! 

১ ভার সপ এ এ ও 
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কোভবাণিতি বঃ প্রশ্ন বাচারক্টোহানর্থকঃ ॥ ২২7 
মনসা বচসা দৃষউী গৃহতেহন্যৈরপীজ্জিয়ৈঃ | 
অহমেব নমভ্বোহনাদিতি বুধাধবমগ্তসা ॥ ২৩। 

ভূত সংঘবিষয়ত্বেপ্যয়ং বঃ প্রশ্নঃ বাঁচারগ্তঃ বাঘ্যাত্রেণাবন্ধ:ং যতোহ্নর্থকঃ কুতে। ভূতেখু 

দেব মনুষ্যাদি দেহেষু পঞ্চভৃাত্মকেষু অঃ নমানেথভিষ্নেু পুনশ্চ বস্ততঃ পরম কারণা 
অনাহভিনেষু বাঁচাবস্তণং বিকাবে। নামধেয়ং মৃত্তিকেব মতামিত্যাদি অতেঃ॥ ২২॥ 

তত্র পঞ্চাত্মকত্বং গ্রত্যক্ষার্দি সিদ্ধমেবেতি পবম কাবণাভেদমেবোপপাদয়তি গন 

মেতি। মন আদিভি ধর যদ্ গৃহ্থতে তত্তহমেবেতার্ধ:। অঞ্চসা ভত্ববিচাবেণ এনেটন। 

সর্বাম্মকোহুমিত্াপ্রসাপু[ন্তবমুককং দ্ভবতি ॥ ২৩ ॥ 

4, ক্রমমনর্ডঃ | 

দেহ পক্ষং দূষষতি পঞ্চেতি। বস্ততো! বস্ত বিচারে সতি ভূতাঁনাং পঞ্চাত্মকত্বাথ কে। 

ভবানিতোকত্বেন প্রশ্নোহয়ং নার্থবান্। যদ্দিচ দেজ বপাণাং তেষামিতি তত্বেনৈকত্বং 

মনাসে তগাপ্যাত্ববৎ সমানত্বাৎ গ্রান্মহয়ং নার্থবান। নম্থু বিচ্ষামপি ব্যবহারোহ্য়ং 
দৃশাতে । যনে! ভবতাপি বিপ্রা ইতি চোক্তমিত্যশঙ্ক্যাহ বাচারস্ত ইতি বাকা ব্রেণারভ্যতে 

মদ্বিধেন তদপোভার্থমেব তদনুবাদঃ ক্রিষতে। তবত্তিশ্চ মন্বিধবরদিতি চেৎ জ্ঞাতমেব 

তত্বং কি* পৃচ্ছত ইতি ভাবঃ॥ ২২॥ 
ঈশ্বব পক্ষ দূষযনতি মনসেতি। মন আদিভি ধর্দগৃহাতে তৎ সর্ধমহমেব স্কুতঃ। 

যতে। ন মন্বোন্যৎ | পবম কাবণ* মাং বিনা হন্নান্যযেবেতার্থঃ| তথাপি গ্রঙ্গেহক্গং * 

ঘটত ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥ 

যাথাক, তবে তাহার অভিন্নত্ব প্রযুক্ত ঈদৃশ প্রশ্নই বা কি প্রকারে ঘটে 
এবং অমি কাহাঁকে আশ্রয় করিয়াই বা উত্তর করিব ॥ ২১॥ 

আর যদি ভূত সমুহ বিষয়ক প্রশ্ন হয়, তবে মনুষ্যাদি দেছেতে গু 
ভূত সমান থাকাতে, বস্তত কে তুমি, এই যে প্রশ্ন ইহা কেবল অনর্থক 
বাচারস্তণ মাত্র ॥ ২২॥ 

মন, বাকা, চক্ষু ও অন্য ইত্জিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা "খায় সকমই 
অমি, আম! হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, তর্ববিচার দ্বারা সহুস সর্বাত্মক 
রূপে আমাকে অবগত হও 1 ২৩ 

এ িিনিরিিটিিনিি রর নানিিরারিটারিরারারার 

4 
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গুণেঘ।(বিশতে চেতে। গুণাশ্চেতসিচ প্রজাঃ। 
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো। মদাক্সনঃ ॥ ২৪ ॥ 
গুণেষু চাবিশচ্িত্বমভীক্ষৎ গুণসেবয়া । 
চি ০ পাশা 

এবং প্রশ্ন খণ্ডন মিষেপৈবাত্ম স্বরূপং সামান্ততে! নিরূপ্য ব্রক্ষণোহপি হছম্পরিহরং যৎ 

পৃষ্টং তত্রোতরমাহ 'গুণেঘিতযাদিন। যাবদধায় সমাপ্তি। অয়মভিপ্রায়ঃ যদি কর্তৃত্ব ভোক্ত, 
ত্বাদি রূপতয়। বিষদ্নৈঃ সংগ্রথি তং চিত্তং বুদ্ধাদি শব ব।চামেৰ জীবন্ত শ্বরূপং তবেৎ। 
তত স্তদ্িয়োগে। ন ঘটেত তত্ততু হ্বরূপমহং ব্রহ্গোব চিত্তাধ্যাসেন ন তত্বৎ স্বভাব তয়! 
বিষয়ৈঃ সংগ্রথনং শ্তাৎ অতঃ শবস্ত ব্রক্গত্ব ভাবনয়। বিষয়ানাঞ্চ মিথা ত্বানুসন্ধানেন সর্বন্ছো 
নির্ধেদয ভগবন্তং ভজতে। ভবত্যেব পরিপূর্ণ স্বরূপাবস্থামিতি। হে প্রন্গাঃ পুত্রকাঃ 
সতাং গুণেযু চেত আবিশতি গুণাশ্চেতসি এবং গুণ!শ্চেতশ্চোভয়ং গ্রগিতং মদাত্মনো 
রঙ্গ দ্বরূপন্ত জীবন্ত দেহঃ অধ্যান্ত উপাধিঃ নতু ম্বরূপং ॥ ২৪। 

তশ্মাদভীক্ষং পুনঃ পুন গুণমেবয় তৎ সংস্কারেণ গুণেঘাবিশঙ্চিত্বং পুনর্বাসন! রূগেণ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

নম্বেবং সতি গুণাশ্চেতশ্চ মিথঃ গ্রনটজ্যব স্থিতানি ভবন্তাপি গ্রসজ্জন্তি । কিমুত জীবে 

ইত্যন্বাকং দবিগুণী ভূষ়ৈব প্রশ্নে! জাত ইত্যাশঙ্ক) জীবে তেযামন্বাভাবিক সন্বন্ধং কথয়ন্ 
স্বন্মিং স্তৎ কৈমুত্যং দর্শয়তি গুণেঘিতি । গুণেঘিত্যাদদিকং সত্যমেব কিন্তু জীবন্ত তছুভয় 

মপি দেহ উপাধি মাত্রেণৈব জীবে সম্বদ্ধমিত্যর্থঃ। ষতে। যদায্মনঃ অহমেবাত্মা পরমাংশি 
রূপে! ঘন্ত তন্ত মদংশন্ত । ততে| ময়িতু তৎ সম্বন্ধঃ স্ুতরামেৰ নাস্তীত্যর্থ:ঃ। অয়ং ভাব: 

যথা! হুর্ধযাং শানাং রশ্দীনাং সূর্ধ্যকার্ধয ভূ্চেন মেঘেন স্বাভাবিক সম্বন্ধে! নাস্তি। সূর্ধা 

স্ততু দুরত এব তদ্বার্ভা। তথ! জীবানাং মমচ সম্বন্ধ ইতি ॥ ২৪। 
তদেবমপি জীবস্ত স্বশক্ষ্য। তান্ বিষেজপ্নিতূং ন শরোতি কিন্তু মদছেদোপাসনাদি 

লব্ধ ম্ছুক্্যংশেনৈবেত্যাহ গুণেধু চেতি। মন্দ্রপঃ মদভেদ ভাবনাবিষ্টঃ ইতি ভ্ঞানানুসারে- 
থা বার ০ আরা 

হে পুন্রগণ ! অন্তঃকরণ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এবং বিষয় সকলও 
অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিষয়.ও অস্তঃকরণ এ উভয়ই মদাত্মক 
জীবের অধ্যস্ত দেহ মাত্র জানিবে ॥ ২৪ ॥ 
অতএব পুনঃ২ বিষয় সেবা দ্বারা তত সংস্কার বশতঃ রিষয়েতে আবিষট 

নু ূ পে ্ 
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গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রণ উভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৫॥ 
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুগ্তঞ্চ গুণতো| বুদ্ধিবৃতয়ঃ। | 
তাসাং বিলক্ষণে! জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৬॥ 
যর্হি সংহ্তি বন্ধোয়মাতনো। গুণ বৃতিদঃ | 

চিত্তে গ্রকর্ষেণ ভবস্তীতি- তথ! স্কে গুণাশ্। এবং যহুভয়ং তৎমৎ ম্বরগঃ সন্ 

তাজেৎ ॥ ২৫ ॥ 
নম্থ জাগ্রদাদাবস্থ। বতঃ কৃটস্থ তন্রপত| তত্রাহ জাগ্রজ্জাগরঃ স্বপ্নঃ স্বযুণ্ঠষ্চেতি বুদ্ধেরেত। 

ব্ত্বয়ঃ তাশ্চ ন শ্বাভাবিকাঃ কিন্তু সত্তজ্ছাগরণং বিদ্যাদ্রজস৷ স্বপ্রমাদিশেৎ। প্রহ্থাগ 
তমনা জন্তোস্তরীয়ং ত্রিষু সম্ভতমিভি বক্ষামাণ ক্রমেণ গুণত এব। জীবন্ত বিলক্ষণঃ 

তদবস্থ। রহিতঃ এষ বিনিশ্চিতঃ। কুতস্তেষাং সাক্ষিত্ত্বেন ॥ ২৬॥ | 

নম্থ তর্হি কথং অহং জাগমীত্যাদি গ্রতীতিঃ তত্রাহ যর্হিবন্মাৎ সম্যক স্যতিঃ সয়ণ 
মনয়েতি সংস্যতিঃ বুদ্ধিঃ তয়! বন্ধে! হয়মাত্মুনো গুণ বৃতীর্দদাতি তন্মাম্ময়ি তুর্ধো স্থিতঃ 
সন্ ইমং সংস্যন্ঠি বন্ধং জহাৎ | তত্বদগ,ণ চেতসাং গুণানাং চেতস শ্ান্যোন্ং ত্যাগো 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

গোক্তং। ভক্তি রূপোপামন! চেখ মম রূপং মত্ত সধ্যাতেতি জ্ঞেয়ং | ২৫॥ 

জীবন্ত তৈঃ স্বাভাবিক মন্বন্ধাভাবং দর্শয়তি জাগ্রদিতি তৈঃ ॥ ২৬ ॥ 
জীবন্ত শ্বতে| শক্ষিং দর্শরং ভ্যদেব উ্রঢ়য়তি যতি । মনি তুর্য্য ইতি। বিরাট্ 

হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেতু/পাধয়ঃ। ঈশন্ত ষ জ্িতিহনং তুরীয়ং তৎ পদং বিছুরিতি 
স্তায়েন। - এন্দেব মূল প্রশ্নোত্তরমিত্যাহ ত্যাগ ইতি। ততঃ স্বত এবাচেতনানাঁং তেষাং 

চিত্ত এবং বানা রূপে চিত্ত হইতে সম্ভৃত বিষয় সকল আমার স্বরূপ 
হইয়া এ উন্তয়কেই পরিত্যাগ করিবেক ॥ ২৫1 

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুপ্তি বুদ্ধির বৃ; টে, কিন্তু শ্বাভাবিক হৃতি নহে, 
ইহার। সত্ব রজঃ তমে! গুণের কাধ্য মাত্র, আর জীব তাঁহাদিগের সাক্ষী 
রূপে বর্তমান্, স্থতরাং সে সকল হইতে ভিন্ন হয়েন ॥ ২৬॥ রর 

যখন এই জীব বুদ্ধির গুণে তুরীয় চৈতন্য রূপ যে. আমি আঁমাতে 
বি হইয়া মং তি বন্ধন পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতেই গুণ ও চিত্তের 

্ 8৫ 

শে নু জি ৪ 
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ময়ি তূর্ধ্যে স্থিতে। জহা ত্যাগস্তদগণচেতসাং ॥ ২৭ 
অহঙ্কার কুতং বন্ধমাতনোহর্থ বিপর্যায়ং । 

বিদ্যানির্বিদ্য সংসার চিস্তাং তূর্য্েস্থিত স্ত্যজেৎ ॥ ২৮ ॥ 
যাবন্নীনাত্ব ধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ। 
জাগপ্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥ ২৯1 

অসত্বাদাত্মনোহন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা ॥ 

তবতি (২৭॥ 
কথং মংস্যত্য! বন্ধ: কথঞ্চ তই জহাতৎ তদ্দাহ। অহঙ্কারেণ কতং বন্ধং আত্মনোহর্থ 

বিপর্ধ্য়ং আনন্দাদ্যাবরণেনার্থ হেতুং বিদ্বান জানন্ সন নির্কিদ্য ছুঃখমেতদ্দিতি জ্ঞাত! 

তূর্য্যে স্থিতো ভূত! মংসার চিন্তাং সংসারে! বুদ্ধি গম্মিন্ চিন্তামভিমানং তৎ ক্ৃতাং 

ভোগাচিস্তাঞ্চ ত্যজেদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

যাঁবদেবং ন তাজেৎ তাবত্বশ্ত কর্ম জ্ঞানাদি সর্বং ব্যর্থমিত্যাহ যাঁবদিতি। যদ্যপি 

জাগঞ্তি কর্্মাদিযু তথাপি শ্বপন্ শ্বপ্রান্ পশ্তন্নিব ভবতি। যতে!হজ্ঞেহসম্যক্ দর্শা। অজ্ঞ 

জাগরন্ত হ্বপ্নত্তে দৃষ্টান্ত; স্বপ্ন ইতি ॥ ২৯॥ 
নম্থু কথং বেদ গ্রমিত বর্ণাশ্রম কর্ধাদিভি নান! ধী নির্বর্ভতে তত্রাহ অসন্থাদিতি | 

ব্রমসনর্ভঃ। 

মিথ ভ্যযাগে। ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ 

পুন ধিশেষা তৎ তযাগমেৰ শিক্ষয়তি অহমিতি । তৃষ্ধো ময্যেবেতি জ্েয়ং | ২৮1 ২৯॥ 

|॥ ৩5 ॥ ৩১৯ ॥ 

ত্যাঁগ সিদ্ধি হইবে ॥ ২৭॥ 
আনন্দাদির আবরণ দ্বারা অনর্থহেতু সংসার বন্ধনকে অহঙ্কার 

জনিত জানিয়'ও তাহার ভুঃখ স্বভাব বিবেচন| করিয়! তুরীয় চৈতন্যে 
অবশ্থিতি পূর্বক সংসার চিস্ত! অর্থাৎ অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ 
করিবে ॥ ২৮ ॥ 

যত দিন পুরুষের আত্মনানাত্ম জ্ঞান যুক্তি দ্বার! নিবৃত্ত না হয়, 
তত দিন অজ্ঞান প্রযুক্ত জাগ্রং থাঁকিলেও স্বপ্নাবস্থের নায় হইয়া 
থাকেন, যেমন জাগ্রৎ অবস্থ। স্বপ্নে দেখা যায় তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥ 

আত্ম। ভিন অন্য বন্তর অসত্ব হেতু দেহাঁদির বর্ণাশ্রমাদি রূপ যে 
জি 



ঢা ূ 

১১ক্ক ১৩অ ] শ্ীমন্ভাগবতম্। ২৪৩ 

গতয়ো হেতবশ্গান্ স্বষা ম্বপ্নদৃশে! যথা ॥ ৩০ ॥ 

যো৷ জ।গরে বহিরনুক্ষণ ধর্ণিণোহধান্ 
ভূঙ.ক্তে সমস্ত করণৈ হ্দি তত সদৃক্ষান্। 
স্বপ্নে হুষুণ্ত উপসংহরতে স একঃ 
স্থৃত্যনবয়! ব্রিগুণবন্ধি দৃগিক্দ্িয়েশঃ ॥ ৩১ ॥ 
এবং বিষৃধ্য গুণতো। মনসন্ত্্যবস্থা মন্মায়য়া ময়ি 

তাবানাং দেহা্দীনাং তৎ কৃতা ভিদ। বর্ণাশ্রমাদি ূপ| গতয়ঃ শ্বর্গাদি ফলামি হেতবঃ 

কম্মাণি চান্তাতনে! মুধা অবিদযা বদ্ধিষয়ে! বেদ ইতি ভাবঃ'॥ ৩০ ॥ 

যুক্তিভিরিতুক্তং তা এব যুক্জীরাহ ষ ইতি। অর্থান্ স্থুলান্ দেহাদীন্ সমস্ত করণৈ 
শক্ষুরাদিভি 9ভরডেক্ত কথং ভূতান্ অনুক্ষণ ধর্মিণঃ ক্ষণিক বাল্য তারুণাদি ধর্দবতে| 
যশ্চ স্বপ্নে জদি জাগর দৃ্ সদৃশান্ বাসনাময়ান্ ভূঙেক্ত । যশ্চ দ্বযুণ্ডে তান্ সর্বান্ উপ 
সংহরতি। স এক: কুতঃ ত্রিগুণবৃত্তি দৃক অবস্থা! ত্রয় দ্রষ্টী। পনু জাগ্রদবস্থাং সর্বেজিয়াণি 
পশ্তন্তি স্বপ্নরমনঃ সৃযুপ্তঞ্ক তৎ সংস্কার বশাৎ বুদ্ধি; কথমাত্মা তদ্দ,ই। ততাহ ইজ্জিয়েশঃ। 
নহু ইন্জ্রিয়েশ! অপি বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞাতিন্নান্ কুতঃ স্বৃতা। প্রতি সন্ধানেন সর্ধাবস্থাস্ব 

স্বয়াৎ যঃ স্বপ্নানদ্রাক্ষং যশ্চানস্তরং ন কিঞ্িদবেদিষং স এব এতর্থি জাগমীরতভি উপাধি 

ভেদেন বিহ্বাদি বাবহার ইতি ভাবঃ। এতেন বালযুবাদ্যবস্থাশ্বপি গ্রঙ্ছি সন্ধানেনাখ্বৈকাং 

দষ্টব্ং ॥ ৩১ ॥ 

তপ্ধঃ কিমত আহ এবমিতি। গুণতে! যা এত। মনসন্িআোবস্থাত্তামবিদ্যয়। মগ়ি 
ভিজ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

পূর্বং তন্মাতমুদ্ধবোৎস্জোত্যাদিন! যহুত্তং তদেৰ খলু এবং গুরূপসনয়েত্যাদিন! 

ভেদ ও স্বর্গাদি ফল এবং কণ্ম এ সমুদ্বায় এই আত্মার সম্বন্ধে ্বপ্ 
দর্শনের ন্যায় মিথ্যা জাঁনিবে ॥ ৩০ ॥ 

ধিনি জাগ্রৎ কালে বাহিরে ক্ষণিক ধর্ধ্৷ বিশিষ্ট অর্থ সমুদয় সমস্ত 
ইন্জিয় দারা উপভোগ. করেন ও স্বপ্ন কালে হৃদয়েতে জাগ্রৎ দৃষ্ট' 
বান! ময় পদার্থ সকল ভোগ করেন, তিনিই স্মৃতি ছারা. সর্বাবস্থায় | 
অনুসন্ধান হেতু ব্রিগুণ বৃত্তির দুষ্ট এক মাত্র ইন্ড্রিয়ের অধীশ্বর.॥:৩১ ॥ 
এই রূপূ বিবেচন! দ্বারা গুণাধীন মনের..যে তিন অবস্থা, তাহ! 
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কৃত! ইতি নিশ্চিতার্থাঃ। সংছিদ্যহা্রমনুমান 
সহুক্তিতীক্ষ জ্ঞানাসিনা তজতমাখিল সংশয়াধিংঃ ৩২ | 
ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসে। বিলাসং দৃষ্উং বিন 
মতি লোলমলাতচক্রং। বিজ্ঞানমেকমরুধেব 

বিভাতি মায়! স্বপ্নক্ত্িধা গুণ বিসর্গ কতে। বিকল্প ॥ ৩৩॥ 

ক্কতান তত্বতঃ সম্ভীতি নিশ্চিত; আত্মরপোহর্থে খৈঃ তে খু়ং অখিল সংশয়ানামাধিং 
আধীয়স্তেৎন্মি্িত্যাধিরহষ্কার স্তং সংছিদ্য হার্দং ঘদিস্থিতং ম!মাং ভজত কেন ছিত্বা, 
তাহ অনুমানৈঃ সহুক্তিভিঃ সতামুপদেশৈঃ শ্ররতিভিশ্ঠ তীক্ষেন জ্ঞানখড্োন ॥ ৩২ ॥ ৰ 

অনুমানাদি দর্শমতি ঈক্ষেতি ইদং জগন্থিভ্রমমীক্ষেত। তত্র হেতবঃ মনে! বিভৃত্তিতত্বাৎ | 
ষ্টত্বাৎ বিনাশিস্থাচ্চ স্বপ্নবৎ অন্িচঞ্চত্াচ্চ অলাতচক্রধৎ। নন ভ্রমোহপি নির্বিরষয়ঃ | 
কথং গডাত্ত্রাহ বিজ্ঞানমিতি নিগমনং তশ্াত্রিবিধে। যো গুণ পরিণাম ক্কৃতে। বিকল্ে। 

শি 
সপ শিপ | জি আপস শিস ৮ শী 

ভেদঃ সমায়েতি ॥ ৩৩॥ 

| ক্রমসন্দর্ডঃ। 

স্বাপিতং তদেব পুনঃ শ্রীহংস বাকোন দ্রঢ়য়তি এবং বিষুষ্তেতি। এবং বিষৃপ্ত মননং 
ভজত ধ্যায়ত যুযং ॥৩২॥ 

ততশ্চ জ্ঞানে।তপত্তি প্রকারমাহ ঈীক্ষেতি ইং জগৎ বিভ্রমং বিশেষেণ ভ্রমো। যত্র 

তন্ত্রপমীক্ষেত। যঙ্ো মনো! বিলানময়ং। তথ| দৃষ্টং যদ্বটাদদি তত্বস্থিনষ্টং নশ্বরমপি 
সর্বমীক্ষেত। অলাত চক্রবদিতি লোলং সন্ভত ভ্রমণাকুলং চেক্ষেত। যন্মা্ধিজ্ঞানং 

পরমাত্ম চৈতন্যং । সর্বব্রৈকমেব। মায়ৈবতু উরুধেব ভাতি। ইব শব্স্তস্তাঃ স্বাতন্ত্রাং 
বারয়তি। পরমাত্ম সান্নিধ্যমাত্র বলত্বাৎ। তশ্মাৎ গুণ বিশর্গ কৃতে। বিকল্প:। স্বপ্রইব 

সায়ামাত্র লন্ধ স্ফুতিরিত্যর্থ;ঃ ॥ ও৩ ॥ ৩৪ 

আমার মায়া দ্বারা আমাতেই কল্পিত, স্বরূপত নহে, এই প্রকার অর্থ 
নিশ্চয় করত অনুমান ও সাধুর উপদেশ দ্বারা তীক্ষী-কৃত জ্ঞান রূপ 
খড়গ দ্বারা হৃদয় গত অখিল সংশয় রূপ আধি ছেদন করিয়। আমাকেই 
ভজন! কর। ৩২॥ | ূ 

মনোবিলধিত, দুষ্ট, বিনাশশালী, অলাত চক্র সদৃশ অতি চঞ্চল 
এই জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় ভ্রমমাত্র জ্ঞান করিবেক, আর জ্ঞানকে এক 
মাত্র জানিবেক । তিন প্রকার যে গুণ পরিণাম কৃত বিকল্প, তাহাই 
মায়া, তাহাই বহু প্রকারের ন্যায় প্রকাশিত হয় ॥ ৩৩ ॥ 

" নী মীযারারারা 
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দৃষ্টিং ততঃ প্রতি নিবর্ভয নিবৃত্ত ভৃষ স্ত,ফীং ভবে 
মিজ হৃখানুভবো নিরীহঃ। সংদৃশ্যতে কচ ষদীদ 
মবস্ত বৃদ্ধা তাক্তং দ্রমায় ন ভবেৎ শ্মৃতিরানিপাতাৎ ॥ ৩৪ ॥ 

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুখিতন্য! সিদ্ধ! ন পশ্যতি 

যতোহধ্যগমৎ স্বরূপং। দৈবাদপেতমথ দৈববশা 
দপেতং বাঁসো যথ! পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ০৫ 

__ তন্মাপ্ততো দৃশ্তাদৃত্িং রতি নিবর্থা নিজ স্থখাস্থভবো ভবেৎ। তরৈশ্চল্যার্থক নবুত্ত 
তৃষ্ণঃ তৃষ্ণাং নিরীহ্শ্চ ভবেং। মনে বাক্ কায় ব্যাপার রহিত ইতার্থঃ। নম্থ দেহবতঃ 

সর্ব বৈ দৃষ্টি প্রতি নিবর্তনা যোগাৎ পুনঃ সংসার: হ্যাদেব তত্রাহ সংঘৃষ্টত ইনি । 

কচিঘাব্ীকাহারাদিযু যদ্যপীদং সংঘৃশ্ততে তথাপি পূর্বধমবন্ত বুদ্ধা। যৎ ত্যক্তং- তখগুন' | 

মোঁহায় ন ভবেদেব কিঞ্চ দেহপাত পর্য্যন্ত স্বতিরিব স্বতিঃ সংস্কার মাত্রেণাকন্ঠার্টগা 
ভবেদ্দিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ূ 

এতদেবোপাদয়তি দেহমিতি। আসনাছ্খিতং উখবায় তব্ৈব, স্থিতং ততঃ কচি 

দপেতং নির্গতং পুন ভ্তত্রৈব উপেতং বা দেহমপি নানুসন্ধতে কুতোহন্ৎ যতো এ 

দেছেন স্বরূপমধাগমৎ 1 জ্ঞাতবান্ তং দেহং যতঃ কারণাদিতি বা। পরিদ্কতং পরিহিত, 
বাসে! গভং স্থিতম্বা যথ। ন বেত্তি তত্বৎ ॥ ৩৫৪ ৃ 

শটে ররর হইবার. 

ক্তরমসনাঃ। 

জীবন্মক্ষমাহ দেহং চেতি দ্বাভাং ॥ ৩৫ ॥ ৩৩ 

অতএব র দৃক রহিত, নিরীহ ও কন, তহুইয় এই জগৎ হইতে 

ৃপ্তিকে নিরৃত্ি করত নিজ হ্ুখান্ুভবে নিমগ্ন হইবেক, কিন্ত যদিও 
কখন আবশ্ঠক আহারাদি কার্য বশত ইহাকে দর্শনও করেন, তথাপি 
অবস্ত জ্ঞানে যাহা পরিত্যত্ত হইয়াছে তাহ! আর ভ্রমের নিমিত্ত) হাইবে 
না, অপর দেহ পাত পর্য্যন্ত সংসার মাত্রে তাহার স্মরণ থাকিবেক॥ ৩৪, 

সিদ্ধ.বযক্কি উপবিষ্ট. হউন বা উত্থিতই হউন, দৈবাৎ, নির্গততই হউন 
ব! দৈবরশত আগতই, হউন, মদিরা মদদান্ধ ব্যক্তির পরিধেয় বন্ত্রের, ন্যায় 
্বরূপের অধিগম হেতু নখর এই দেহরে-আর দেখিতে পারেম,না, 1৩৫ 

ৃ 
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দেছোপি দৈববশগঃ খলু কর্ণ যাবৎ ম্বারস্তকং প্রতি 
সমীক্ষত এব সান্ুঃ। তং সপ্রপঞ্চমধি রূঢ় 

সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুন নঁ ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্ত ॥ ৩৬ ॥ 
ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহং তৎ সাহখ্য যোগয়ো: | 
জানীতমাগতং যজ্ঞং যুক্দ্্মা বিবক্ষয়া ॥ ৩৭ 

নন ষঃ পরিপালামানোইপি মুমুর্যতি তঞ্চেন্ন পশুতি তর্হি পতেদেব নেহ্যাহ দেহো 

গীতি । দৈববশেন গচ্ছন্ ম্বারস্তকং কর্ম যাবদস্তি তাবৎ পর্যান্তং প্রতি সমীঙ্গত এব 
জীবতোব সাহুঃ গ্রাণেত্ত্রির সহিতঃং নম্থু তর্হি তন্মিন কণাচিদাসজ্জেতাপি নেত্যাহ 

তমিতি শ্বাপ্পং শ্বপ্নতুল্যমধিরূঢ়ঃ গ্রাপ্তঃ সমাধি পর্যস্তে যোগো। যেন। অতএব প্রতি 

বুদ্ধং জ্ঞানতং পরমার্থ বস্ত যেন সঃ। তথাচ শ্রুতিঃ তন্ত তাৰদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেথ 

মংপতন্তত ইতি ॥ ৩৬ | 
উক্তার্থে ভেষাং বিশ্বপার্থং স্ব স্বরূপমাহ ময়েতি । সাংখামাক্মানাযবিবেকঃ যোগে! 

হষ্টাঙ্গঃ তয়ে। গু'হ্ং রহস্তং যজ্ঞং বিষ যুগ্দবর্ম বিবক্ষয়। ইতানেন ধর্দা। অপ্যুপর্দিষ্টা ইতি 
জ্েয়।। অতএব বত্তেন হংস রূপেণ ব্রহ্গণেইভ্যাখ মাধবেতামুবাদে। ভবিষাতি ॥ ৩৭ ॥ 

পাম্প 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

তত্র নিজোক্ত মাদরয়তি ময়েচার্ধেন। আদরে কারণ বিশেষত্বেন ত্বপরিচয় বিশেষং 
করোতি জানীতেতি। যজ্ঞং বিষুং। নহ্বীশ্বরত্েন জ্ঞাপিতমপি শিবাদি রূগং পুশ 

৷ বিবক্ষয়েত্যনেন ধর্ম অপুপদিষ্। ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ | 

যত দিন প্র।রদ্ধ দেহ থাকিবেক তত দিন দৈব বশতাপন্ন হইয়। 
প্রাণ ধারণ করত দেহ প্রত্তীক্ষা করিবেক, কিন্তু স্বপ্ন প্রবুদ্ধের ন্যায় 
সমাধি যোগে আরো হণ পূর্বক বস্ত বোধ করিয়া পুনর্ধ্বার সগ্রপঞ্চ রী 
ংসাঁরকে আর ভদ্গন! করিবেন না ॥ ৩৬ ॥ পু 
হে বিপ্রণ! সাংখ্য যোগ রহস্য বিষয় এই আমি জিডির 

কহিলাষ, তোমাদিকে ধর্মোপদেশ করিবার নিমিত আমি এখানে 
আগমন করিয়াছি আমাকে বিষণ) বলিয়া! জাঁনিবে ॥ ৩৭ ৫ 
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অহুং যোগস্থ সাংখ্যস্ সত্যন্তর্তস্তা তেজসঃ। 

পরায়ণং দ্বিজশ্রোষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ডে দরমস্তাচ ॥ ৩৮ 

মাং তজস্ত্যগুণাঃ সর্ব নিগুণং নিরপেক্ষকং | 
মহৃদং প্রিয়মাতনং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণ 1 ৩৯ । 

ইতি মে ছিম সন্দেহ মুনয়ঃ সনকাঁদয়ঃ। 

ধতং গ্রাতীয়মানো ধর্মঃ সন্াং অন্ধুষ্টায়মানে! ধর্মঃ তেজঃ প্রভাব এতেযাং গপর- 

ময়নং ॥ ৩৮ | | 

কিঞ্চ মামিতি কণং ভৃত্তাঃ অগুণাঃ গুণ পরিণাম রূপা নভবন্তি কিন্ত নিত 
ইত্যর্ঘঃ ॥ ৩৯ ॥ 

মে ময়! অগুণতমাং তৃষ্টবুং 1 ৪৭ ॥ 

ক্রমসন্র্ভঃ | 

সবজ্ঞানন্তান্ততৃতি সর্বজ্ঞানত্বং দর্শয়ন্ সর্বোৎকৃষ্টতবং দর্শর়তি অহমিতি ॥ ৩৮1 
তখৈব স্বজ্ঞান মুপদিশতি মামিতি যে ত্বগুণাঃ গুণ পরিণামা ন তবস্তি তে। প্রথমন্কদ্ধে 

পৃথিৰা। সত্যং শৌচমিভ্যাদিন| বন্ধ! বর্ণিভাঁঃ লামা! সঙ্গাদয়োহনস্ত গুণাঃ সর্ব এব মাং 

ভজন্তি। তত্র হেতুঃ। আত্মানং সর্বোষামাশ্রয় স্বরপং অতএবোৎক দ্বব্বপ। স্তে 
সর্বোত্কষ্ট স্বরূপং মাং বিন! কথং চান্তং ভজন্বিতি ভাবঃ| কিঞ্চ তাদৃশাত্মত্বাদেব 

নিগুণং। নতু জীববদবিদ্যয়। গুণ সন্বস্ধং। নিরপেক্ষকং ্বেচ্ছয়াপি তদম*বন্ধং। তত 

শ্চাপ্তণ পরিণাম! স্তে মাং বিনেত্যাদি পূর্ববৎ | কিঞ্চ। তাদৃশাত্মত্বাদেব সুছাদঃ নিক্ষপাধি 

সর্বহিতকারিণং | শ্রিয়ং নিরুপাধি সর্ব প্রেমাম্পদং । তে] মটৈব তাদুশ গুণাবাঁসত্বং 

যুকমিতি ভাবঃ। অতঃ সর্ববোত্কষ্টে মযষি প্রেম ভক্কিরেব নাধোতি পর্যযবসান 
বাক্যার্থ। ॥ ৩৯ ? 

ৰ ততশ্চ সন্দেহ ত্যক্তবন্তত্তাঞ্চ তক্তিং ময়ি প্রাপ্তবন্ত ইত্যাহ ইভীতি। পরয়া ত্য 

' হেদ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ। আমি যোগ, সাংখ্া, ধর্মপ্রমাণ, ধরা মুষ্ঠান, 
৷ তেজ, শু, কীর্তি, ও দম ইত্যাদি সকলের পরায়ণ ॥ ৩৮ ॥ টু 
| আমি নিগুণ, নিরপেক্ষ, হুহ্ৃ, প্রিয়, আত্মা, সযুদায় নিত্য গাম্য 
অসঙ্গার্দি গগ সকল আমাকে ভজনা করে ॥ ৩৯ ॥ | 

., হে উদ্ধব ! সনকাদি মুনিগণ এই রূপে হংসরূপী আম! কর্তৃক ছিন্ন 
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সভাজয়ত্বি! পরয়। ভক্ঞাগৃণত সংস্ত্রবৈঃ ॥ ৪৭ ॥ 
তৈরহ্ং পুজিতঃ সয্যক্ সংস্ততঃ পরমর্ধিভিঃ। 
প্রত্যেয়ায় ত্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্িনঃ ॥ ৪১ ॥ 

|%॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাঁণে পারমহংস্যাং সংহিতায়!ং 
বৈয়ামিক্যাং একাদশক্কন্ধে জীভগবছুদ্ধব সন্বাদে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ %& ॥ 

শ্ীউদ্ধব উবাচ 
বদস্তি কষ শ্রেয়!ংসি বুনি বাদিনঃ | 

খত্যেয়ায় প্রত্যাগতোহশ্মি £ ৪১। 

1৪1 ইত্যকাদশে অ্রয়োদশঃ ॥* 1 

চতুর্দশে পরং শ্রেয়ে! তক্তিরেব ন চেতরৎ। ইত্যোতদ্ণ্যতে ধান যোগন্চ মহ 
সাধনৈঃ ॥ * ॥ 

এবং তাবৎ তগবস্ধ। ভক্তা। মোক্ষং ইতুাক্কং। অন্তেত্বন্তানি সাধনানি বদস্ি তত্র 
বিশেষ নির্ধারণাঁয় পৃচ্ছতি। শ্রেয়াংসি শ্রেরঃ সাধনানি ফিং বিফল্পেন গ্রাধান্যং উতভতাহো 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
গ্রেম লঙক্গণয়। ॥৪8০ 0৪১ ॥ 

॥& ॥ ইত্যেকাদশ ক্রমসন্র্ডে ত্রয়োদশ: ॥ * | 

পুর্বং যৎ তন্মাত্িমুদ্ধবোৎ স্যজোত্যাদিভি ভরঁক্কিযোগন্ত নৈরপেক্ষামভাত্তং তদেব মতান্তর 

সন্দেহ হইয়া পরম ভক্তি, দ্বারা আমাকে পুজা করিয়া দিব্যন্তোত্র দ্বার! 
আমাকে সম্ভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ 

পরে আমি সেই পরম খধিগণ কর্তৃক সম্যক পূজিত ও সংস্তৃত 
হইয়। পরমেষ্ঠির সাক্ষাতে তথা হইতে শ্বীয় ধামে প্রতি গ্রমন 

করিলাম ॥৪১॥ 
॥ ** ॥ইতি একাদশে ভয়োদশ ॥ ক । 

চতুর্দশ অধ্যায়ে তক্তিই পরম শ্রেয়ঃ সাধন অন্য কিছুতেই শেয়ো 
লাভ হইতে পারে না! একারণ সাধনের সহিত ধ্যান যোগ বর্ণন ॥ ০॥ 

উদ্ধব কছিলেন হে কৃষ্ণ | ব্রশ্ষবার্গি খধিগণ শ্রেয়ঃ সাধন নানা 

প্রকার-বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে এক প্রধান কি সকলেই স্ব স্ব প্রধান, 
, ৰ .. টা 
৩ _ শট ইউজ... _ 



রী | 
১১স্ক ১৪ ] স্্রীযস্তাগবতম্। 

তেধাং বিকপ্প প্রীধাশ্বধুতাহে। এক খুখ্যত ॥ ১। 

ভবতোদাহতঃ স্বামিন ভ্তিযৌগোহিমপেক্ষিতঃ | 
নিরম্থা সর্কাতঃ সঙ্গং যেন তবধ্যাবিশেন্মনঃ ॥ ২৫ 
প্ীভগবাশুবাচ ॥ 

কালেন নষ্টা গ্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতী । 

কিন্বা একন্তৈব মুখাত1 ॥ ১ ॥ 

একমুখ্যত1 পক্ষোথানে কারণং তবনেতি ৷ অপেক্ষিতং অপেক্ষা! বন্সিন্ সঃ। অহৈতৃকঃ 

অয়মর্থঃ ভবতা যো ভক্তিযোগ উক্তঃ অন্তেচ যানি ভেয়ঃ সাধমামি বস্তি তেষাং কিং 

সাক্ষাৎ ফল সাধনত্বেন প্রাধান্তমেৰ সর্বেষাং উতাঙ্গাঙ্গিত্বং প্রাধান্টেপি কিং নিন 

সর্বেষাং তুল্য ফলত্বং যত্থ৷ কন্চিদস্তি বিশেষ ইতি ॥ ২। 
তত্র তক্তিয়েব মহ! ফলত্বেন মুখা! অন্তা'নিতু স্ব স্ব গ্রতানুসারেগ পুষ্প স্থানীয় রা 

ফণবুদ্ধিভিঃ প্রীধান্তেন পরিকরিহানি ক্ষুল্ন ফলানীতি বিবেজ্ত,ং প্ররত্যাস্থনারেগ বহুধ! 
আপ জপ আপ 

ক্রমসন্দর্ডঃ। 
নিরাসেম দ্রঢ়রিতু' পৃচ্ছতি বাস্তীতি 1১1 

নিরস্কেতি ফলাস্তরমাপেক্গত্বমপি নিরস্তং ॥ ২) 

কালেনেতি সার্ঘকং ৷ কালেন না তত্রাপি গ্রলয়ে কয়াস্তে বহু নষ্টেতার্ঘ; ইয়মিতি ভবতে 
তাদিন। ঘখ! ভবতানুদাতে তথ! নিরূপিকেত্যর্থ । এতেন জ্ঞানাদিকং আ।নাদি মিশ্রত্বং 

মদাবেশান্ত ফলত্বঞ্ ন মম্মতমিতি বৌধিতং । আদৌ ব্রাঙ্গকল্পাদৌ মদাত্মকো। মং স্বরূপ 
পচ অত 

ইহা বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ১॥ 
হে স্বামিন। আপন৷ কর্তৃক, কথিত নিরপেক্ষ স্বয়ং প্রধান যে ভক্তি 

যোগ যাহার দ্বার! সর্ববসঙ্গ নিরাশ পূর্বক আপনাঁতেই মন প্রবেশ করে, 
তাহাই প্রধান কি না? ॥২। 

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব! একা ভক্কিই বর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধন, অন্য সকল 

পুষ্পস্থানীয়, স্বর্গাদি কলবুদ্ধি প্রাণিগণ কর্তৃক স্বশ্ব প্রকৃত্যনুসারে প্রাধাগ্ত 
রূপে নিরূপিত হইয়াছে, সে সমুদায় তুচ্ছ ফল, ইহারই বিবেক নিষ়িস্ত 
স্ব হ্ব প্রকৃতি অনুসারে বহু প্রকারে বেদের প্রতিপত্তি বলি শবণ কর। 

যাহাতে আমার ধর্ম্ম উন্ত হইয়াছে ফেই বেদ বাক্য সকল কাল.সহকারে 



০ সু 
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ময়াদে বর্ণে প্রো! ধর্মো! যস্তাং মদাত্মকঃ ॥ ৩ ॥ 
তেন প্রোক্ত। স্বপুজ্রায় মনবে পূর্বজায় সা। 
ততো] ভূথাদয়ে। হগৃহ্ন্ সপ ব্রহ্ম মহর্ষয়ঃ ॥ 

তেভাঃ পিতৃভ্য স্তৎপুআ দেবদানব গুহাক1। 

মমুষ্যাঃ সিদ্ধ গন্ধর্ববাঃ সবিদাধর চারণাঁঃ ॥ ৪ ॥ 

কিং দেবাঃ কিমরা নাগ! রক্ষঃ কিংপুরুষাদয় | 

বহ্যন্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃ সত্বতমোভূবঃ ॥ ৫ ॥ 

বেদার্থ প্রতিপত্তিমাহ কালেনেতি সপ্তভিঃ। মদাত্বকঃ ময্যেব আত্মা! চিত্বং যেন সঃ ॥৩॥ 

সৃগ্ুশ্চ মরীচিরত্র্যদিরসৌ পুলত্তা পুলহঃ জতুরিত্যেতে সপ্ত ব্রন্াণঃ গ্রজাপতয় স্মেচ 
মহ্র্যরস্চ ॥ ৪ ॥ 

কিং দেব! ক্রম শ্েদ দৌরসর্ধাদি রাহিত্যেন কিং দেবা মন্ুষা। বেতি সন্দেহাম্পদং 
স্বীপান্তর মনুষ্যাঃ এবং কিন্নর। ইব মুখতঃ শরীরতো! বা ফিংপুরুষঃ কিঞিৎ পুরুষ! ইব 
বানরাদয়ঃ ॥ প্রকতয়ো বালন! বহ্বযঃ কুতে। রজঃ সত্ব তমাংসি ভূবঃ জন্ম স্বানাণি 

যাসাং তাঃ ॥ ৫ 
দাস সক 

ক্রেমসন্দর্ডঃ 

ভূতে হলাদিনী সার রূপত্বাৎ | ৩ ॥ 

তত ইতি যুগকং হেতাত্তৎপুল! ত্যৎপরং গরায়। মেবাস্তেতাম্চ পিভৃভ্যোইন 
ইত্ার্ধট ॥ ৪ ॥ ৫ | 

প্রলয়ে নট হইয়াছিল, পরে স্থপ্টির পূর্ব তাহা আমি ক্রহ্মাফে বলিয়! ' 
ছিলাম ॥ ৩॥ | | 
 তৎপরে ব্রঙ্ম। আপনার অগ্রজ পুত্র মনকে কছেন, তাহা হইতে 

ভূগ প্রভৃতি সপ্ত ঙ্গর্ষিরা তাহা গ্রহণ করিলেন। 

| সেই প্রজাপতি ভৃগু প্রসভৃতি পিতৃগণ হইতে গাহাদিগের সম্ভান: 
দেধতা দানব গুহাক মনুষ্য সিদ্ধ নক বিদ্যাধর ও চারণের! তাহা প্রাণ্ত। 
হইলেন ॥ ৪ ] | 
পয়ে দেখতুল্য স্বীপান্তরীয় মনুষা, নাগ, যক্ষ, কিংপুরুষেরা প্াণ্ড হয়ে, 

] ইতারা লকলেই সত ৪ঁজঃ তমোগুণ সম্ভূত এবং ভিন্ন স্বভাব লম্পঙগ ॥ ৫1 



১১ক্ক ১৪অ ]  স্্রীযষ্কাগবতমূ। ২৫১. 

যাঁভিভূতানি ভিদ্যন্তে ভৃতানাং পতয় সত! । 
যথ! প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্র বাঁচঃ অবস্তিহি ॥ ৬॥ 

এবং প্রকৃতি বৈচিত্র ত্তিদ্যান্তে মতয়ে। নৃণাং। 
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিত পাষগুমতয়োইপরে ॥ ৭ ॥ 

মন্মায়ামোহিত ধিয়ঃ পুরুযাঁঃ পুর্ষর্ষভ 1. 

শ্রোয়ে। বদন্তানেকান্তং যথা কর্ম যথা রুচি ॥ ৮॥ 

ধর্মমেকে যশশ্চান্তে কামং সত্যং দমং শমং । 

ভূতামি দেবাহ্র মনুষ্যাদীনি চিত্রা বাচঃ বেদার্থ ব্যাখান বিষয়ঃ ॥৬ ॥ 

এবমিতাক্ষোপস*হার২ কেধযাঞ্চিতেদাধ্যয়ন শুহ্যানামপুযুপদেশ পারষ্পর্যেণ অপরে 
পাষণ্ড মতয়ঃ বেদ বিরুদ্ধার্থ মতয়ঃ ॥৭ ॥ 

তৎ প্ররুতীনাং মায়াগুণ মুলন্াৎ মন্মায়! সোহিতধির়ঃ। অনেকান্তং নানাবিধং ॥ ৮1 

তদেবাহ ধর্মমিতি শার্দেন ধর্মং কর্ম মীমাংসকাঃ। ততুক্তং মোক্ষার্থা ন গ্রবর্তেত 

তত্র কামা নিষিদ্ধয়োঃ । নিতো নৈমিত্বিকে কুর্ধযাৎ '্রতাবায় জিহাসয়। ইত্যাদি । যশঃ 

ক্রেমসন্দর্ভঃ | 
বথেভ্ার্ধকং ॥৬॥৭॥৮। 
ধর্মমিতি সার্ধকং। ঈশ্বরা মননাজ্জেমিন্যাদীনামপি তত প্রবর্তকত্বমেবেতি তাবঃ। 

ধর্দং হ্বধর্শং নিত্য নৈমিত্িকং। একে নিবৃত্ত কর্মনি্ঠাঃ সত্যাদি ত্রয় মট্বতা হোগিনস্চ | 

যে বেদ বাক্য দ্বারা ভূত নকল ও ভূতপতি সকল পৃথক্ কৃত হইয়া 
ছেন, তদ্িষয়ে তাহাঁদিগের সকলেরই স্বভাবানুসান্নে ব্যাখ্যান বিষয়ক 
বাক্য সকল নানা প্রকারে পরিগণিত হয় ॥ ৬॥ 

এই দ্ধগ গ্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে মনুষাদিগের মত ভিন্ন.২ হইয়াছে, 
তপ্তিম্ন কাহার বা উপদেশ পরম্পর। দ্বারা মত ভেদ হইয়াছে, কেহ বা 
বেদ বিরুদ্ধার্থ পাষও মত প্রতিপন্ন করিতেছে ॥ ৭ &. : 

- নহে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । আমার মায়। ছ।রা মোহিত বুদ্ধি পুরুষেরা কর্ম 
ও জভিরুচি অনুসারে নান! প্রকারে শ্রেয়ঃ সাধন কহিয়া থাকেন ॥৮। 

ঈীদাংসকেরা ধর্দ্কে, কাব্যালঙ্কার কর্তার। যশকে, বাতন্যায়ম. শ্রডৃতিরা 
কাসিকে ০০০০৪ সত্য শম দমকে, অন্য দৃষটার্ঘ-বাদী' দগডনীতি 

-- 
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অন্যে বস্তি স্বার্থ বৈ এরশ্বর্য্যং ত্যাথ ভোজনং। 
কোচিদযজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥ ৯॥ 

আদান্তবস্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম বিনির্দিতীঃ | 
ছুঃখোঁদর্কা স্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্র! মন্দা£ শুচার্পিতাঃ ॥ ১০ | 
ময্যপ্পিতাত্বনং সত্য নিরপেক্ষস্য সর্দ্ঘতঃ। 

কাঁবা।লস্কার কতে। ঘথাহুঃ। যাবৎ কী্তিমনুষান্ত পুণা। লোফেষু গীর়তে । তানৎ বর্ষ 

সহম্রাণি ম্বর্গলোকে মহীয়তে 1 কামং বাৎগ্তায়নাদয়ঃ | সন্যং দমং শমঞ্চ যোগশান্ত 
কতঃ। আস্তে দৃষ্টার্থযাদিনো দঙ্ডনীতি কতঃ বৈ গসিদ্ধং প্রশ্র্যামেৰ শবার্থ, বদস্তি অতঃ 
সাঁমাছাপাক্গ। এব শ্রেরঃ সাধনমিতি তেষাং মত্তং। তখৈবং ত্যাগং ভোজনঞ্চ লোকা- 

রস্তিকাঃ যজ্ঞং তপোদানং বজ্ঞে! দেবতানাং পৃজনং তগোদানঞ্চ | ৯। 

তেষা" তুচ্ছফলত্বমাহ আদ্যন্ত বস্ত ইতি এধাং এ'তিং সাধানি ফলানি তমে! নিট! 
সোহাবসানাঃ ভোগ কালেপাসথয়াদিভিঃ গুচার্পিতাঃ বাপ্তাঃ ॥ ১০ ॥ 

তক্তেযুখ্যত্বমীহ ময়ীতি যাবপধ্যায় সমাণ্ডি। হে সভ্য ময়] পরমানদদ রূপেণ আত্মন। 
সপ আপ সপ সপ 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 

কেচিৎ কর্ণনিষ্ঠাঃ শ্বার্থমিতি স্থান ভেদেন সাধনং সধ্যং চোচাতে । উগয়োরপি স্বেনার্ঘ্- 

মানত্বাৎ। ত্র কামৈশখবর্ধয ত্যাগ ভোজনানি সাধানিতু সাধনানি ॥ »॥ 
এবং মধো এব কর্ণ। বেদবিধিন। বিনির্দিত৷ লোকাঃ সুখদফলানি ভবতি তেহপ্যাদাত্ত 

বর্দাদি রূপ! এব। বেদ বিমুখত্বেতু নরক! এবেতি ভাব! ॥ ১০ | 
আত্মন! পুর্ণ নচ্চিদানন্দ লক্ষণ পরমাত্ম তয়! পরম গ্রেষ্ঠরূপেণ। তত্রাপি ময়! সর্বাশ্চর্যয 

রূপ গুপাদি বিশিই মন্রপেণ স্করতেত্যর্থ: ॥ বিষয়াত্মনামিতি। মদভিরিক্ত পুরুষা ধিনং 

কর্তারা এশ্বয্যকে, লোকায়তিকার! দান ভোজনকে, কেহ যজ্ঞ তপস্যা! 
দানকে১ও কেহ ব্রত নিয়ম যমকে পুরুধার্থ ধলিয়! বর্ন করেন । ৯ 

এই সমুদয় পুরুষার্থের প্রাপ্য: ফল স্বরূপ লৌক সকল অনিতা, 
কর্দ জনিত, ছুংখ মিশ্রিত, মোহময়, স্ুত, মন্দ এবং শোক 
গপরিব্যাণ্ত ॥:১০ ॥ | 

. হে সভা! ভক্তির খাত্ব এই যে বাহার আমাতে আত সর্প 
পূর্বক নিরপেক্ষ হইয়াছেন, অমার প্রাপ্তি ছার! ভীহাদিগের সর্ব 
ক. ধা 



7. 
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ময়াত্মনা স্থখং যতৎ কুতঃ স্যাঘষয়াতবনাং ॥ ১৬ ॥ 

অকিঞ্চনস্য দাস্তস্য শাস্তস্ত সমচেতসঃ | 

ময়া সন্তমনসঃ সর্ধ্বাঃ সখময়া দিশঃ ॥ ১২1 

ন পারমেষ্ঠ্যং নমহেক্্রধিষাং ন সার্ববভৌম 
ন রসাধিপত্যং। ন যোগসিদ্ধী রপুন - 

বং বা! মধ্যাপিতা য্সেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩ ॥ 

স্বরূপত্বেন স্করতা। ॥১১॥ 

কিঞ্ান্তেযাং তত্তয্লোকাদি পরিচ্ছিনং সুখং। তক্কন্ততু পরিপূর্ণ মিত্যাহ 'অকিঞ্চ 

নঞ্চগ্েতি 1 ১২॥ 

পরিপূর্ণভামেবাহ ন পারমেষ্ঠ্যমিতি । রস।ধিপত্যং পাতালাদি ন্বাম্যং অপুরর্ভবং 

মোক্ষমপি মদ্দিন! মাং হিত্বা অন্তনেচ্ছস্তি অহমেব ভগ্ত শ্রেষ্ঠ ইতারথঃ ॥ ১৩॥ ্ 
০০০০ 

ক্রমসনর্ভঃ। 

সর্বএব বিষয়াত্মন ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ৫ ৃ 

স্বান্ুতব সুখমাহাতআামেব দর্শয়তি। অফিঞ্চনন্েতি দ্বাতাং | ১২ 

সার্বভৌমং ্রীপ্রিয়ব্রতাদীনামিব মহারাজাং। অপ্যর্থেব! শক ইতি মো সুখন্ড। 

প্যপরিপূর্ণতং দর্শিতং । পরেমেষ্ঠযাদি চতুষ্টযনন্তানুক্রমশ্চাধোধো বিবক্ষয়া হ্থানত্ববিব- 
ক্ষয়াচ ততশ্চোত্তরোততরং কৈমুতামপি। ধোগাদি হ্বয়ং তু মার্বত্রিকমিতি পশ্চানিষ্ঠন্ত ং। 

অপুনর্ভবনত তর শ্রৈষ্ঠং ॥ ১৩॥ | 
নি বসি 2 হি? 

প্রকার স্মুখ হয়, বিষয় বাঁসনা বশীভূত লোকদিগের সে; সখ 

কোথায় ॥ ১১ ॥ রি 

আমার দ্বারা সন্ত মানস, অকিঞ্চন, শীস্ত, সমচেতা, . ব্যক্তির | 
সকল দ্বিকই হ্বখময় রূপে প্রতীত হয় ॥ ১২ ॥ 

আমাতে অর্পিতাত্মা ভক্ত পুরুষ অমা ব্যতীত অন্য ব্র্মলৌক অথবা 

ইন্্লোক কিনা সার্বরতৌম পদ, অথবা! পাঁতালের আধিপত্য কিন্বা 
যোগ সিদ্ধি.ব! নির্বাণ মুক্তি কিছুই ইচ্ছ। করেন না ॥ ১৩৪ 

ঠা. 
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ন তথ! মে প্রিয়তমো নায্মযোনি নঁশঙ্করঃ। 
নচ সন্ধর্ষণে ন প্রীর্নৈবাত্াচ যথা তবান্ ॥ ১৪॥ 
নিরপেক্ষ মুনিং শান্তং নিরর্বেরং সমদর্শনং | 
অনুব্রজাম্যহাং নিত্যং পুয়েয়েত্যঙ্বি রেণু ভিঃ | ১৫ ॥ 

মমাপি স এবং গ্রেষ্ঠ ইত্যাহ ন তথেতি দ্বাভ্যাং। আত্মযোনি ব্রর্ধা। পুজ্রোপি শঙ্করঃ 
মং স্বরূপ ভূতোহপি মক্বর্ষণঃ জাতাপি শ্রীর্ভার্ধযাপি ষথ! তক্ত ইতি বক্তবোোইতিহর্ষেণাহ 

তবানিতি ॥ ১৪ ॥, 

পুয়েয়েতি মদস্তবর্তি বঙ্গাগ্ডানি পবিত্রীকুর্যামিতি ভাষেনেতার্থঃ ॥ ১৫ 

ক্রমসনর্ভঃ। 

অজ্জাত্ম যোনিঙ্কেন পুজন্বং। শক্করত্বেন সুখকরত্ব হুচনয়। সাহচর্ধ্যং | সন্বর্ষণত্বেন গর্ভ 

সংকর্ষণহৃচনয়। ভ্রাতৃত্বং । শ্রীতত্বেনাশ্রয় বিশেষ হৃচনয়। ভার্ধ্যাত্বং বাজতে । তশ্চ পুজত্বাদিন| 

নতে প্রিয়তমাঃ কিন্ত ভটক্তাব। অতো ভক্তাধিক্যাৎ ঘখ| ভবান্ প্রিক্তমঃ তথা নতে 
ইতার্থঃ। ইতি ভক্তানাং শ্রিয়তমত্তে নিদর্শনং ॥ ১৪ ॥ 

তদেবং গ্রেমবিশেষ মারত্ন তাদৃশং ভক্তৎ স্তত্বা গৌরব বিশেষ পাব্রত্বেন ভভবিশেষং 
স্তৌতি নিরপেক্ষং নিফাম ভক্ং। অন্ধঃ ক্ষোভ রহিতং মাৎসর্ধযাদি রহিতং অন্যত্র হেয়ো- 
পাদদেয় রাহিত্যং বা মুনিং শ্রীনারদাদি মনুব্রজামি যতস্তাদৃশ নিফপট ভক্তি ময়! সাধুত্ব 
দর্শনেন মমাপি ভক্তি বিশেষে! জায়তে। কথং গোপনীয়ং ইত্যাহ পুয়েয়েতি। তত্তক্তয 
মিফুত্ধি দেব।ৎ পবিব্রিতঃ ভামিতি ভাবেনেভ্ার্থঃ | ১৫ ॥ ১৬ ॥ 

হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়তম, তন্দ্রপ ব্রহ্গা অধার পুত্র 
হইলেও, শঙ্কর অমার স্বরূপ ভূত হইলেও, হন্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইলে 
ও, লক্ষী আমার ভার্ষ্যা হইলেও অথবা আমার এই নিজ মূর্তিও অ।মার 
তদ্রুপ প্রিয় নহে ॥ ১৪ ॥ 

*. হে উদ্ধব! অমি নিরপেক্ষ, শান্ত, নিরৈর্বর ও সমদর্শন, মুনি ব্যভি'র 
নিত্য পশ্চাৎ২ গমন করি, কারণ উত্ত' প্রকার ব্যক্তির চরণ ধুলি দ্বারা 
আপনাকে এবং আমার অন্তর্ববর্তি ক্রহ্মাণ্ড সকলকে" পবিত্র করিয়া 
থাকি ॥ ১৫ ॥ 

রর ৫ হি 
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নিষিঞ্চন! ময্যনূরক্তচেতসঃ শান্ত! মহাস্তো 

ইখিলজীব বসলাঃ। কামৈরনালবধিয়ো 
বুষস্তি তে যন্সৈরপেক্ষ্যং নবিছুঃ স্থখং মম ( ১৬॥ 
বাধামানে।পি মন্তক্তো বিষয়ৈরজিতেকজ্িয়ঃ1 
প্রায়ঃ গ্রগল ভয়। ভক্তা বিষয়ৈর্নাভিতঁয়তে ॥ ১৭ 
যথাগিঃ স্বসম্বদ্ধার্চিং করোতোোধাংসি ভম্মসাঁৎ। 

কিঞ্চ মন্তক্তানাং স্ুখং এতাবদেবং ভৃত্ভমিতি ব। কো বক্ত,ং লমর্থ; ধতঃ প্বসংবেগাং 

নিরূপমমিতযাহ নিষিঞ্চনা! ইতি । মহান্তঃ নিরভিমানাঃ। অনালদ্ধধিয়ঃ অন্পৃষ্টটিতাঃ 
নিফিঞনত্বাদীনাং যথেষ্টং হেতু হেতুমন্তাবঃ | এবং ভূত মম মদীয়াঃ যৎ নুখং জবি 
সেবস্তে তৎ নুখং ত এব বিছুর্নান্তে কতো নৈর়পেক্ষ্যং নাস্তি অপেক্ষপীয়ং যেধাং তে নির 
পেক্ষ। স্তৈরেব লভাং নতু মোক্ষাপেক্ষৈরগীত্যর্থঃ | যন্ব। এবং ভূতাঃ সস্তো। যে মদ মামিতার্থঃ 
ভূষন্তি প্রীপয়স্তি ত এব বৈবপেক্ষাং হুখং তথ্বিছূন্ণন্তে ইতাহয়ঃ ॥ ১৬ | 

অপিচাস্তাং তাবছতম মন্তক্ত কথা যতঃ গ্রারুতো পি ভক্তঃ কৃতার্থ এবেত্যাহ বাঁধা 

মান ইতি দ্বাভ্যাং। বিষট়্রাকধামাণোহপি প্রগল ভয়! সমর্থরা ॥ ১৭ ॥ 
পাকাদ্যর্থ, প্রজলিতোহপ্গ্সি ধথ! কাষ্ঠানি ভম্বসাৎ করোতি তথ রাগাদিন 

ক্রুমসন্দর্ভঃ। 
গ্রায়োগাতিভূয়তে ৷ তথ্াধায়াং শ্রীভগবতি হ্বদৈমায নিবেদন স্পর্শাৎ। বঙ্ঠঃ প্রগল, 

ভয়৷ মমর্থ গুভাবয়! ভক্তযা শরণাগতি মাত্রাম্থিকয়! ॥ ১৭। 
অতঃ স্বর্বানেব ভক্তি ভেদাৎ প্রশংসতি বথেত্যষ্টভিঃ। যথ! মধিষয়| তঞ্তি ধর্থ। 

অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত চিত, শান্ত, মহান, অখিল জীধ বং 
সল, কামন! দ্বারা অল্প হ্যায়, মণ্তজ ব্যক্তিরা ধে সুখ ভোগ করেন, 
তাহ! তাহারাই জানেন, নিরপেক্ষ লভ্য সেই গুখ অন্যে জানে না ৪১৬৫ 

ছে উদ্ধব! উত্তম ভক্তের কথা থাকুক, প্রাকৃত ভক্তও কৃতীর্ধ ইয়েন, , 
আমার ভক্ত ব্যক্তি অজিতেন্দ্িয়তা বশতঃ যদি কখন বিষয় ব্যবহারে 
বাধ্য হয়েন তথাপি তিনি প্রগল্ভ "ভক্তি প্রভাবে প্রায়ই বিধয় ছারা 
অভিভূত হয়েন না ॥ ১৭ ॥ 
. হেউদ্ধব! যেমন পাকাদি নিমিত্ত প্রদীপ্ত শিখ! বিশিউ আমি কা 
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তথা মঘিধয়! ভক্রিকুদ্ধবৈনাংসি কুৎসুশঃ ॥ ১৪০৭ 
ন সাধয়তি মাং যোগ্গেন সাংখাকযোথ উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায় স্বপত্তযাগো যথা! ক্ককি মম্বোর্জিত 8৯৯ ॥ 
ভক্তযাহমেকয়া গাহাঃ শ্রদ্ঘয়াত] প্রিয়; মতা? 1. 
ভক্তিঃ পুখাতি মনিষ্ঠা শ্বপাকানপি সন্ভবাৎ ॥ ২০। 
ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসযংস্কিত ॥ 

শা পসপসপর 

কথকিদ্মছিষয়। সতী ভক্কিঃ সমস্ত পাপানীতি ভগবানপি শ্বতদ্ধি মহিমাশ্চর্ষ্যেগ ফ'বোধয়তি 

অছ্থো! উদ্ধব বিশ্ময়ং শৃণিতি ॥ ১৮ ॥ 
অত এবং তৃতং শ্রেয়ে। নানতদন্তীত্যাহ ন সাধয়ভীতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৯॥ 

অন্ধয়া যা ভক্তি স্তয়া। সম্ভবাৎ জাতি দোষাদগীতার্থঃ | ২ ॥ 

ভক্ঞাভাবে হন্তৎ সাধনং বার্থমিতাহ ইতি দ্বাভ্যাং । ২১॥ 

4 ক্রমসন্দূর্ভঃ | 

কখকিচ্ছবধ।দি লক্ষণ! সমন্তানি গাঁপানি ইতি ॥ ১৮৫ 
মংসাধনার্থং গ্রাযুক্রোৎপি যোগাদি স্তথ! মাং ন লাধয়ত্তি বরাষ নোম্মুখং করোতি। 

ধথ| উর্জিত ভক্কিঃ সাধনাত্বিক! ॥ ১৯ ॥ 
শ্রন্ধয়া তক্তা]! শ্রদ্ধা পৃর্ববিকয়। কেবলয়। তক্তয। ত্বহমেব গ্রাহ্ঃ ক্রমান্বশীকার্ধ)ঃ | নৈৰ 

মনলিষ্ঠ। ময়ি দাচ্টং গত়| সতী ॥ ২০॥ 

বিদা। জানং। তপসা চিত্ৈকাগ্র্যেপ। মস্ত মঞ্ গ্রীতি লঙ্গগ্!॥ 1ম সাক 

লকলকে ভন্মসাৎ করে, তদ্রপ মদ্বিষয়ক যে ভক্তি তাহ! সমুদয় পাপ 
রাঁশি বিনষ্ট করে ॥ ১৮ ও 

হে উদ্ধব। যোগ শান্ত অথবা সাংখ্য যোগ কিন্বা বেদশাঁখা অধ্য- 
য়ন বা তপস্যা অথবা দান, ইহারা! অমাকে তত্রপ প্রাপ্ত হয় না, যেমন 
মদ্বিষয়ক দৃ ভক্তি দ্বার! আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥১৯॥  - 

্রদ্ধ। সহ্ক্ত এক ভক্তি, দ্বারাই আকসা ও প্রিয় রূপ, আমি সাধু 
দিগের প্রাপ্য হই। আমাতে নিষ্ঠা কনা হে দৃঢ় ভক্তি তাহা চতারকেও 
1৬ ৫০১৮২৬০১দ 

অতএব ভক্তি সাধন ধ্যতিরেকে অন্য সাধন. সকল, ব্যর্থ, কারণ, 

২. রী 
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মন্তজ্যাপেতমাক্ীনং নড সম্যক্পুনাঁতিহি ॥ ২১ ॥ 
কথং বিনা রোমহ্র্যং টরবত1 চেতস! বিনা । 
বিনাদন্দার্রকলয়। গুদ্যেক্তক্তযা বিনাঁশয়ঃ ॥ ২২৪ 
বাগ্গদ্গদ। বত ধণ্ত চিতং রুদতীতীক্ষং 
হসতি কচিচ্চ । বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্য 
তেচ মন্তক্তি মুক্কে। ভূবনং পুনাতি ॥ ২৩। 

বোমহ্র্ষাদিকং বিন। কখং তজিরগর্মাতে ভক্যাচ বিন! কথমাশয়ঃ গুদ্ধোদিতার্থ। ॥ ২২ 
কি তজিং স্বাপ্রয়ং শোধদুভীতি কিং বরুবাং যতো গছ গ্ধ বাগাদি লক্ষণ মস্তি 

যুক্ধে। লেবং সর্মাং গুণাতীতাহ বাগিভাদি ॥ ২৩ & 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

প্রপুনাতি উক্ত পারমেষ্ঠাদাপুনর্ভব পর্যাস্ধ সর্ব বাঁসনাতো। ন শোধয়তি ॥ ২১॥ 

তদেধ ব্যতিবেকেনাহ কথমিতি। রোমহর্ষস্তাবং যং কিঞ্চিৎ চেতোদ্রবন্ত চিহ্ং। 
আনন্দাশ্র কল। বিশিষ্ট তন চিহ্ন, । চেতো! ড্রবন্ত ভক্তৈরন্তর্ শ্বভাব হঁতি তথা 

তথোজ* 1 বোমহর্ষেণানদ্দাশ্র কলয়াচ বিন কথং তাঁবতমন চেতে! দ্রবোইধগমাতে 

জবা চেস্কসীচ বিনা কথং তক্তি 9ভরবতি। তজ্াাচ বিন! কথমাশ্রয়ঃ শুদ্ধাভেতি ॥ ২২৪ 

মন্তরক্তি যুক্ো! মৎ গ্রেমান্টিশয় মাব্রশ্টেৎ ভূবনমগি পুনাতি কিমুতাশয়ং। সঙ্গিমো 
গ্রাম" দেশং মণ্ডল* বর্ষ" হ্বীপাদিকং চেতার্থঃ | ২৩ ॥ 

সত্য ও দয়া সহকৃত ধন্দ বা তপন্া। যুক্ত বিদ্যা ইইার! মন্তক্তি বিহীন 
আত়াকে সম্যক প্রকারে পবিত্র করিতে পারেন না ॥ ২১। 

' রোষহ্র্ষ ব্যতীত, চিত্তের আর্ছতী, আমন্দাঞ্র কলা ব্যর্তীত ভক্তির 
আঁবি9াব কি রূপে জান। যাইবে এবং ভক্তি বাতীতই বা চিত্ত শুদ্ধি 
কিপ্রকারে' হইবে ॥ ২২॥ | 

আমার বরা অবণে যাহার বাফ্য গলদ ও চিত জবীিত হয, কখন 
রোধন, বখন হাস্য, কখন নঙ্াশৃন্ত হইয়া গান করে ও নৃতা্ করনে, 
এক? মঞ্ক্ি যুক্ত খাঁকি জিৎ পধিত্র কয়েন ॥ ২৩। 

রঃ 4 
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যথাগ্নিন। ছেমমলং জহাতি খাতং পুনঃ 
স্বং ভজতে শ্বরপং । আত্াচ কর্মানু 

শয়ং বিধুয় মন্ক্তি যোগেনভজতাথে! মাং ॥ ২৪ ॥ 
যথ! যথাত্বাপরিমিজ্যতে হুসৌ মৎপুণ্য 
গাথা শ্রবণাভিধানৈঃ | তথ! তথ! পশ্ঠতি 

অপিচ ভক্তৈবাত্ম শুদ্ধি নান্তত ইতি লদৃষ্ান্তমাহ যণেতি। বথাপ্নিনা গ্াতং তাপিত 
মেব হেম লুবর্ণং অন্তর্মলং জহাতি ন ক্ষালনাদিভিঃ স্বং নিজং ব্ূপঞ্ ভজতে কর্ণমানুশয়ং 
কর্মবাসনাং মাং তজতে মদ্তরপভামাপদাতে ॥ ২৪ 

মনু ব্রঙ্মবিদাপ্সোতি পয়ং তমেব বিদিত্বািমৃতামেতীতাাদি শ্রতিতো। জানাদেবাবিদা। 

নিবৃত্ত! তৎ প্রাপ্তিরবগম্যতে কুতে। তক্িযোগেমেতাচাতে তক্রাহ যথ। যথেতি। আত্ম! 

চিত্তং পরি মৃজ্যতে শোধাতে মৎ পুণা কথানাং শ্রবণৈরভিধানৈশ্চ ভক্কেরেবাত্বর ব্যাপায়ো 

আমসন্র্ডঃ | 

তয় শ্রীত্যা তত্ত মহাপ্রের। প্রাপ্িক্রমং স দৃষ্টান্তমাহ হথেতি। তথ! মন্তক্তি যোগেন 

মৎ আতা! কর্মানশয়ং বিধৃয় শোধযবিত্ব! । অথ কাৎক্ষেন তজতি মহ! প্রেমাবি9্ভাবাৎ 

পুর্ণাং শিবাং পদ্ধতিং গ্রাপ্পোতীতার্থঃ ॥ ২৪ । 
আদি ভজমমারভা ভ্রমং বদন্ মহ। প্রেম পর্ম্ন্তাবিষ্|বে পূর্ববন্িয়ণেক্ষমেষ ফারণ 

মাহ হথ। যথেতি। তর হুক্মং মদীয় স্বরূপ গুণ লীল যাথার্থ্যং পষ্ঠতি | তঙ্গর্শন ক্রমাতি 

অতএব কেবল ভক্তি দ্বারাই আত্ম শুদ্ধি হয় অগ্য ছারা হয় না, 
এ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত যথা! - যেমন স্থুবর্ণ অগ্নিতে উততগ হইয়! অন্তর্পাল 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাণ্ত হয়, তজপ আমার ভক্তি যোগ 
বার আতা কর্ণ বাসন! পরিত্যাগ পূর্বক পরে আমাকেই ভজন! 
করেন ॥ ২৪ ॥ 

হে উদ্ধব। যদি এগীপ আশঙ্কা কর ভরঙ্গবেত। পরম প্রাণ্ড হয়, 
ডাহাকে জানিয়! স্বত্যুকে অতিক্রম করিতে পায়ে ইত্যাধি শ্রুতি হেতুক 
ভান ছায়া অধিদা! নিযুত হইলে আপনার প্রাপ্তি হইতে পারে, তষে 
কি নিমিত্ত ভক্তিযোগ কহিতেছেন, অতএব ইহার কারণ শুন, চক্ষু অঞ্জন 

» 
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বস্ত সৃক্ষমং চক্ষুর্বঘৈবাঞ্জন সংগ্রযুক্তং ॥ ২৫ ॥ 
বিষয়ন্ ধ্যায়গশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে । 
মামনুন্মর তশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ২৬ ॥ 
তল্মাদসদ।ভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং | 

হিত্বা ময়ি সমাধৎস মনোনস্তীবভাবিতং ॥ ২৭ | 

জ্ঞানং গৃথগিতার্থঃ ॥ ২৫ ॥ 
কিঞ্চ জ্ঞানং নাম চিত্ত মদাকার পরিণামঃ। সচ মাং ভজতঃ গ্বভাবত শব ভবতি 

ন যত্বাস্তরমপেক্ষত ইতি মৃষ্টাস্তমাহ বিষয়ানিতি ॥ ২৬ ॥ 
যন্মাদন্তৎ সাধনং তত ফলঞ্ঠ স্বপ্প মনোরথ বদসিধ্যান মাজং তল্মাতদ্িহায মযোৰ 

মনঃ সমাহিতং কুর্বিতি প্ীকরণার্থসুগসং 'হরতি তন্মার্দিতি | মস্তাব ভাবিতং নস্তাবেদ 

মন্তনেম শোধিতং ॥ ২৭ ॥ 

ক্রমমনর্ভঃ। 

পয়েন মহ! প্রেমাপ্যাবি ভবভীতি ভাবঃ ॥ ২৫। 

তম্মাস্তক্তিরেবাভ্যসনীরেত্যুপসংহরর্লাহ ব্ষয়ানিতি ঘবাত্যাং ॥ ২৬ ] ২৭। 
পসরা 

সংযুক্ত হইলে যক্তপ সুন্ধম বস্ত্র দেখিতে পাওয়। যায় তাহার গ্যায় এই 
আত্মা আমার পুণ্যকথ! শ্রবণ ও কথন দ্বার! পরিশুদ্ধ হইয়া সৃক্ষা বন্ত 
দেখিতে পান ॥ ২৫। 
অপর জ্ঞান নামক পদার্থ চিত্তের মৎ স্বরূপে পরিণাম, ইহা! আমাকে 

ভজন করিতে করিতে শ্ঘভাবতই হয়, যত্্বাস্তরের অপেক্ষা করে না, 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে বিষয়ানুধ্যায়ী ব্যক্তির চিত যেমন বিষয়েতেই 
বিলীন হয় তত্রপ আমাকে স্মরণকারির চিত্ত আমাতেই লীন হইয়] 
থাকে £২৬॥ 

অতঞব স্বপ্ন মনোরধের ম্যায় অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক. আমার 

ভন্ন ছারা! শোধিত*্অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাধান কর ॥,২৭ & 
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জীাং জীসগিনাং সঙ্গং "তত, রতি, কযাকধান্। 
ক্ষেমে বিকিন্ু আলী নস্চিীন সা ভি ৪ .২৮ | 
ন তথান্ত ভবেংরেশো মন্ষ্চাপ্ঠ প্রসঙ্গত । 

যোধিৎ সঙ্গা দখা গুলো তথা ০০৪০ ॥ ২৯॥ 
ভ্রীউদ্ধর উদ়্াচ॥ | 
ঘখা ত্বমরবিদ্গাক্ষ যাঁদুশং যাবদাভবাকং | 

বিশেষত! থওল়াবনাছারু কামমার্গাঃ গরিতাজা] ইত্যানধ,স্্ীণামিভি। স্যাত্ববান্ 
ধীরঃ সন্ ক্ষেস্গে নির্ভয়ে দেশে বিবিক্কে বিজমে ॥ ২৮1 

, প্রউদুপপান্থয়তিন তথেতি । জু পুস: যথা তধ্সইমেহেত। &েশে! তবে যথাচ 

খব্ক্কো ওযাবিও সঙ্গত: তথান্য_গয্্ডো ন তলেদিতি ॥ ২৯ | 

মাং নিতু কং তৎ গ্রকারং পৃচ্ছতি ধ্যানাজ “গ্র্নঃ। যাছুমধিতি ধেয় বিশেষণ 
প্রশ্ন; বদাত্মকমিতি যগ্সেতানি বিশেষণানি তৎ স্ববপ প্রশ্নঃ এহগ্বে ধ্যানং মে বজ,মর্থমীতি 

পাঠ:। ত্রায়মর্থঃ মুমুক্ষ স্বাং যথা ধ্যায়েৎ তম্মে বন্ধ,মর্হমি জিজ্ঞাসোঃ কথনায় মে পুন 

রেতদ্ান্তমেব পুক্ুষার্থো নতু ধানেন কৃতামন্ীতি তছকং তুয়োপযুদ্ত ভগ্গন্ষেতযা্ি স্বং 

ক্রমসঙ্গর্ভঃ। 

তত্র পুর্ব প্রক্রিয়ামাহ্ স্ত্রীণামিতি ॥ ২৮ ॥ 

কেশা 'বন্ধশ্টোতি উত্তযবপি উভয্বোর্ধোজো৷। তৎ সঙ্গি সঙ্গোপি হাদিকারণমিতি 1 ২৯॥ 

তত্র সুক্ষুণাং তৎ এুকাব' পৃচ্ছতি যথেতি পবার্থ। প্রশ্নঃ সর্বেষাং মার্গাণাং তারভঙ্য 
গযোচিতরেনিটি 

ধীর ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ ও স্ত্রীসংসক্তদিগের সৃংসর্গ দুর হইতে পরিত্যাগ 

পূর্বক নির্ভর বিজন গ্রদেশে উপবেশন ূ্াক অতম্ত্িত রূপে আমাকে 

সা ফিতিবেক 7 ২৮॥ 

 ঘোঁধিং সংসর্গ বা তৎসংসক্ত যক্সিিগের সংসর্গে ধীর পুতে মু 

সি নারাপিনি হয়, অস্ত ফোন প্রসঙ্ষে ক্র উনি 

মন ধোন পদ্মুলোচন। হঙ্ছ ব্রা, আপনাকে যং 
এপ যু বিশিউ '্ূপে ও যে প্রকারে ধ্যান করেন, আমি 'ত্িধয় 

টি / এ 



আদাবাজ 
সম আাদন, আন্দীম, লযকায়োনযখা, ভুখংার,: 
' হুতাবুটনদ আধায়: স্থলামারারিদৃহক্ষণং 85318 

পরাণস্য..শোধয়েনমার্ বিুযস বেচা, 
রর বিপর্চজাপাপি শীলা 7 

তি পাঠ মং 1 ৩০ ॥!. 
সি ধ্যানাঙগত্েতলন ্ রাণায়াম গ্লকারসাছ,সমে_ইতি চতুর্ভিঃ সদে নাতানিুতে নাতি 

নীচে আদনে কধলাদৌ ॥. ব্ কায়ঃ সন মুখ! হুখযামীন ইতি নাস্তি, কাম মি 

ইং । নাসাগ্র নিরীক্ষণ, 'দিত্ টার তত অন্দে বৃহিদৃ্িঃ ্থব চিত: সুর 

ইতি যোগন্নান্তোকেঃ | ৩১ 
বিপধ্যয়ে্ণ রেচক পূরক কুস্তক ক্রুদেগাপি। বন্ধ! বাঁম নাডা। পূরিতং দঙ্গিগযা “রে 

তয়াচ পৃরিতং বাময়েত্যেবং বিপর্ধযয়েখ। যখোজ; যোগে, ইড়ঃ। পুরায়হারং। ভাজে 
পিন্নপয় তত ইতি .. নির্গিতেিয় তি ৪৮৮৮ উদ্তং 12২4... 

রা পাহকািপাটি 

জ্ঞানেন টিনা নর জ্বানং ক্ষতী ভাবেন। যখাগ্রে সিল্ঠীনাঁসপি। ০১ যন্ত- 

আ্রাপি ॥ ৩০৪ রা 

জম ইতি সার্ধকং+ সুখমামীন, ই তা কাঠি মধ্যে একধ); যা 
দিত | ৩১:]. . 

বিপর্ধযয়েগৈতার্ধাকং। টাকাযাসীডয়েত্যাদি বাকোচ তদযুরপ খাতা, ফোন 
কবার্যযা ॥৩২॥ 

ক 22 

টি করিতৈছি, অতএব দৈই সফল বিধি আমাকে উপগেণ' করীন1৩০ 

. ভ্গবাদিকাইনৈন সমিসিনে, স্ফ শরাৈ খে আদ হইয়া রি 
হষ্ক উতান রূপে উপ জোড়ে ইপিন পূরবী ধালীত্র তি 
দর্শনি। কর়িষেক ৬১ ূ 

' পরেএজিতেজিয়। ইরা পু ছিরে; রচক এয়পে-জসশযা পাল 
ফিনোরাশিকষকরিযক |: হন? . ক 
রা রে ূ ॥ 



২৬২ ভ্ীমন্তাগবতম্। [ ১১ম্ধ ১৪৩ 

হদ্যবিচ্হিন্নমোক্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্দবৎ | 
প্রাগেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েত স্বরং ॥ ৩৩ ॥ 

এবং প্রণবসংধুক্তং প্রাগমেব সমভ্যসেৎ। 

দশকৃত্বস্ত্রিসবনং মাসাদর্ববাগ্জিতানিলঃ ॥ ৩৪ ॥ 
হৃৎপুগুরীকমন্তঃস্থ মুর্ধানালমুধোমুখং। 

প্রীগায়ামে! দ্বিরিধঃ সগর্ভোইগর্ভশ্চেতি তত্র শ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রথমং প্রগবগর্ভ মাহ হ্াদীতি 

দ্বাত্যাং মূলাধারাদারভ্যাবিচ্ছিং সম্ভতং ঘণ্টানাদ তুলামোঙ্কারং হাদি মনমি সম্তং প্রাণে 

নোদীর্ধা উদ্ধং-দ্বাদশাঙ্গুল পর্যগ্তং নীত্ব! কথন্ভূতঃ বিসোর্ণবৎ কমল নাল তত্তবৎ। তঙ্শ 
মাত্রানতীতে শ্বয়ং পঞ্চদশং বিলুং সংবেশয়েৎ অথ পুনরিতান্ত তঞ্চ বিশু পিরন্বং কুর্যযা- 
দিভার্থঃ। বদ! মূলাধারাদারভ্য মুগ্ধ পর্ধান্তং বিসতন্ত ব সুক্ষ মবিদ্থিন্নং সন্তং হাদি মনসি 

প্রাণেনোদীরধ্য1ভিবাজা অথ পুন গ্তত্োক্কারে ঘণ্টন।দ তুল্যং শ্বরং টা নাদং স্থিরী 
ুধ্যাদিতি। ৩৩৪ 

 মাসাদর্বাগ্ জিতানিলে! তবতি ॥ ৩৪॥ 

এবং ধ্যানাঙ্গত্ব মুক্ত যাদৃশমিতান্তোত্বরং বক্রুং ধ্যেয়পীঠমাহ হ্াৎপুগুরীকমিতি 
সার্দেন। অবঃ স্থং দেহান্তর্র্তি উর্ঘ মাল মধোমুখ: বুকুলিতঞ্চ কদলী পুষ্প সঙ্কাশং 

ক্রমসনদর্ভঃ। 

স্থদীতি তৈ:। তত্র দ্বাদশান্তে দ্বাদশাঙ্ুল পর্যান্তং অনাহস্তমিত্যর্থ; ৷ বিল্দুশিরস্ক 
৷ মিতা বাচাং পৌনরক্ত্বাৎ। মাদন্ত তদমঞ্জত্েনাবন্ত বাচাত্বাচ্চ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ 1৩৫0 ৩৬ ॥ 
র £ ৩) ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪৯ ॥ ৪১॥ 

, স্বপ্টা নাদ- তুল্য ধ্বনি যু স্থণাল তন্ত সদৃশ মুলাধার অবধি হৃদয় 
পর্য্যন্ত অধিচ্ছির ওষ্কারকে প্রাণবায়ু দ্বারা উর্ধে উাপন করিয়া! পুনর্ববার 
(সেই উদাত ধ্বনিকে তথায় সংস্থাপন করিবেক ॥ ৩৩ ॥ 

এই রূপ প্রত্যহ ব্রিসন্ধ্যায় দশ বার করিয়। প্রণব যুক্ত প্রাণকে 
অভ্যান করিলে এক মাস মধ্যে জিতগ্রাণ হইবেক ॥ ৩৪ ॥ এ 

বেহাস্তবর্তি, উর্ধবৃ্ত,. অধোমুখ, অপর, কর্ণিকা যুক্ত, অজিত 



ঠা ১] 
১১স্ক্ ১৪] শীমন্ভীগবতম্ । ২৬৩ 

ধ্যাত্বোর্দমুখমুমিড্রমষ্টপত্রৎ সকর্ণিকং ॥ ৩৫ ॥ 

কর্ণিকায়াং ম্যসেৎ সূর্ধ্য সোমারমিনুতরোতর়ং | 
ূ বহ্ছি মধ্যে স্মরেজপং মমৈতদ্ধ্যান মঙ্গলং ॥ ৩৬ ॥ 

| সমংগ্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচার চতুড়'জং। 
চারু সুন্দরগ্রীবং স্থুকপোলং সুচিস্মিতং ॥ ৩৭ & 

সমান কর্ণবিন্যস্ত ক্ষ রম্মকরকুগ্ডলং। 

হেমান্বরং ঘনশ্যামঃ ভ্ীবৎস প্রীনিকেতনং। 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমাল| বিভৃষিতং। 

নৃপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তভগ্রভয়! যুতং ॥ ৩৮ ॥ 

ঘদন্তি তন্বীপরীতং ধ্যাত্বেচার্থ; ॥ ৩৫॥ 

স্তসেৎ চিন্তয়েৎ স বিশেষণং ধ্যানমাহ বহি মধ্া ইতি বড্ভিঃ। ধ্যান মঙগলং ধ্যানস্থ 
গুভং বিষয়' ॥ ৩৬1 ! 

সমং অনুবূপাবস্ববং দীর্ঘাম্চাববশ্চ বারে! ভূক্ল। যশ্মিন্ তৎ সুচাঁক অতিবমাং ॥৩৭॥ 
সমানয়োঃ কর্ণয়ে! বিস্তিন্তে শ্ষুবস্থী মকরাকারে কুগুলে ঘন্মিন তৎ প্রীবংস শ্রিয়ে। | 

নিকেতনং বক্ষসি দৃক্ষিণবামত গ্তাভ্যাং যুক্তমিত্যর্থ: ॥ ৩৮॥ 

হৃদয় পঞ্সকে বিপরীত ভাবে ভর্ধা মুখ করিয়া ধ্যান করিবেক ॥ ৩৫ ॥ 
উত্তরোত্তর কর্ণিকাতে সুয্য? চন্দ্র ও অগ্নি ধ্যান করিবেক। আর 

সেই অগ্নি মধ্যে আমার বক্ষ্যমাণ রূপ ধ্যান করিবেক, ইহাই মঙ্গল 
জনক ধ্যান ॥ ৩৬॥ 

অনুরূপাবয়ব, প্রশান্ত, হুখস্বরূপ, প্রলঙ্থ সুচার চতুডূ'জ বিশি, 
রমণীয়, মনোহর, গ্রীবাযুক্ত, স্থলার গণুদেশ ও মনোধ্র সহান্ত 
বদন ॥ ৩৭ ॥ 

সমান কর্ণঘয়ে বিন্যস্ত স্করণ শীল মকর কুগুল বিশিই, হেমাম্বর, 
ঘনশ্টাম, ভীবৎল ও লক্ষ্মীর নিবাস স্থল, শত্থব চক্র গদা পদ্ম ও বনমাঁল। 
বিভুষিত, নূপুর শোভিত পাদ ও কৌস্তত প্রভাখুক্ত ॥ ৩৮ । 

স্এরারারিদি 
রেডিও 



২৩৪ প্ীমস্ভাগবতম্। [ ১১স্ক ১৪অ 

ছ্যুম কিরীট কটক কাটি সূত্রাঙ্গদাযুতং। 
সর্ববাঙ্গ হুন্দরং হদ্যং প্রসাদ হমুখেকণং ॥ ৩৯1 

স্বকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ধাঙ্গেযু মনোদধত। 
ইন্জিয়ানীন্জ্রিয়ার্থেভ্যে। মনসা কৃষ্যতন্মনঃ । 
বুদ্ধা৷ সারথীন। ধীরঃ প্রণয়েম্ময়ি সর্ববতঃ ॥ ৪৭ ॥ 
তগ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ। 
নান্যানি চিন্তয়েত্য়ঃ সম্মিতং ভাবয়েন্মুখং ॥ ৪১ । 

হামত্তিঃ কিরীটাদিভিরাসমস্তাৎ যুতমলক্কৃতং গ্রসাদেন শোছনং মুখমীক্ষণঞ্চ যন্মিন্ 
তৎ। স্ুুকুমারমতিকোমলং ॥ ৩৯ ॥ ূ 

সবিশেষণং ধ্যান মুপনংহরতি ইন্ত্ীয়াণীতি প্রকর্ষেণ নয়েখ। সর্বতঃ সর্ব 
 সুত্তে 1 ৪* | 

যাদ্ৃশমিত্যন্তোত্তরত্বেন স স বিশেষণমুকত। যদাত্বকমিত্যন্তোত্বর তয়! শনৈ বিশেষণ 
ত্যাগেন ধ্যানমেব লমাধি পর্যাস্তমাহ তদিতি ভ্রিভিঃ। একত্রাঙ্গে অন্তানি অঙ্গানি ন 

চিন্তয়েৎ। একতব্রেতি যহুক্তং তদেবাঙগং দর্শয়তি সুশ্মিতমিতি ॥ ৪১ ॥ 

রাহা ০ পপ পপ 

দীপ্তি বিশিষ্ট কিরীট, বলয়, কটি সূত্রে ও অঙ্গদ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কুত, 
সর্ববাঙ্গ সুন্দর, মনোহর, প্রসন্ন হুন্দর দর্শন সম্পন্ন ॥ ৩৯॥ 

ধীর ব্যক্তি আমার সর্ববাঙ্গে মন সম্নিবিষ্ করত বিষয় হইতে ইক্টরিয় 
গণকে ও ম্বীয় মন দ্বার আমার মনকে আকর্ষণ করত, সর্ধব প্রকারে 
আমাতে মন. অর্পণ করিবেক এবং আমার শ্বকুমার রূপ ধ্যান 
করিবেক ॥ ৪০ ॥ 

সেই সর্ধ্ব বিষয়গামী মনকে, আকর্ষণ করিয়া এক স্থলে বাকি 
করিবেক, এক অঙ্গে মন: নিবিউ করত, অন্ক অঙ্গ চিন্তা ০০ না) 
কেবল মহন্ত মুখ নও সর্বদা চিন্তা, করিবেক 1৪১৫. . 77 



টি. 0 
১১ক্ক ১৪ত ] জীমপাগবতগ্। ২৬৫ 

তত্র লন্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোন্সি ধারয়েত। 

তচ্চ ত্যক্ত। মদারোহে! নকিঞ্িদর্পি চিন্তয়েৎ ॥ ৪২ | 

এবং সমাহিত মতি মামেবাজ্বীনমাত্বানি | 
বিচক্টে ময়ি সর্ধবাজ্মম জ্যোতির্জেযোতিষি সংযুতং ॥ ৪৩॥ 
ধ্যানেনেখং স্ৃতীত্রেণ যুগ্জতো। যোগিনে! মনঃ | 

খযাশ্তত্যাণ্ড নির্ববাণং দ্রব্জ্ঞান ক্রিয়া ভ্রমঃ ॥ 8৪ ॥ 
আসত 

কো সর্মকারণরূপে তচ্চ কারণমপি তাক, মদারোছে। ময়ি শুদ্ধ ব্গণ্যারঢঃ মন্ 
কিঞিৎ ধাতৃধোয় বিভাগমপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ৪২ ॥ 

মামেবাত্মনি বিচষ্টে আম্মানঞ্চ সর্বাস্মনি ময়ি সংযু্তং বিচষ্টে জ্যোতি আের্যাতিষি সংযুক্ত 
মিবেতান্বয়ঃ 1 ৪৩ ॥ 

এলং সম।ধি পর্যান্থ ধ্যানন্ধ ফলমাহ ধ্যানেনেতি। মনে! যুগ্ততঃ সমাদধঃ ভ্রব্য জান 
ক্রিয়াভ্রমঃ অপি ভূতাধি দৈবাধ্যাত্মরূপঃ দৃশ্ত দ্র দর্শন রূপো-ব1 ভ্রমঃ নির্বাণং শীস্তিং 
সমাগ্যান্ত তীনি ॥ ৪31 : পল 

ক্রমসন্দর্ভঃ। ৮4 
ত্র লব্ধ পদমিত্যার্দিকং মুমুদ্ষু ধ্যানতাৎ। যঙ্গা তদনগ্করং ব্ধাহসন্ধানং মায়া বৃত্তি 

লেশাবশেষ লোপেচ্ছয়। তল্লোপেচ স্বতঃ শ্ীভগবৎ ৬, ভরবভীতি ব্রঙ্গভূতঃ প্রসন্নায্মেতি 
বং 17৪২ ॥ 

জেছাতিঃ কিরণ ং জেযোতিধি কিরণমালিনীব | সযুতং নিত্যাশ্রিতমিতাময়ং 0৪৩ 88 1 

মুখমণ্ডল ভাবনা! দুট়ীকৃত হইলে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব 
কারণাক্সক আঁকাশে ধারণ করিবেক, পরে আঙাতে আরূঢ় হইলে | 
কারণ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়৷ আমা ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিষেক 
না ॥ ৪২॥ ৃ 

সমাহিত মতি ধীর ব্যক্তি জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির ন্যায় র 
এই রূপে আমার আত্মাকে স্বীয় আত্মাতে সংযুক্ত করিবেক ॥৪৩॥ | 
এই রূপ স্ৃতীত্র ধ্যান দ্বারা যোখিদিগের মন যুক্ত: হইয়| দ্রব্য জ্ঞান 
ক্রিয়া বিষয়ক ভ্রম হইতে সত্বর নির্ববাণ প্রাণ্ড হয় ॥8৪॥. - প্ 

টা সো 

৫ 



৷. রর 1 
মি শ্রীমস্তাগবতম্। [১১ক্ক ১৫অ. 

]ক্॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং 
বৈয়াসিক্যাং একা দশক্কদ্ধে শ্রীভগবভুদ্ধব সম্বাদে চতূর্দশৌহধ্যায়ঃ ॥ % | 

শ্রীভগবানুবাঁচ ॥ 
জিতেন্দ্রিয়স্ত যুক্তম্তা জিতশ্বাসস্য যোৌগিনঃ । 
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১। 
ভ্রীউদ্ধব উবাচ ॥ 
কয়৷ ধারণয়! কান্দিৎ কথম্ব! সিদ্ধিরচ্যুত ॥ 
কতি বা সিদ্ধয়ো জহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভষান্॥ ২॥ 

॥&॥ ইতে/কাদশে চতুর্দশ; ॥% ॥ 
ততঃ পঞদশে প্রোক্তাঃ সিদ্ধয়ো! ধাবণান্ুগাঃ। শ্রীবিষ্ণপদ সংগ্রাপ্ধীবস্তরায় তয়! 

মতাঃ ॥ * ॥ 
এবং মনো যুঞ্জতে। যোগিনোহস্তবাবির্ভবস্থযঃ সিদ্ধয়োহপান্তবায় প্রায়া এব অত্তস্তাঃ | 

পরিশ্বতা পবমেশ্বর পর এব ভবেদিতি বক্,ং মিশ্ধীরাহ জিতেজ্িয়গ্ডেতি যুক্ত স্থির 
চিতন্ত ॥ ১। 

শ্বিদিতি বিতর্কে কান্থিৎ কি* নাম! কথং স্থিৎ কীর্ুশী ব! ধারণাশ্চ কতীতি প্রশ্নাস্তবে 
বা শবঃ তমেবৈতজ্জানাসি নান্ত ইহ্যাশবেনাহ ফোগিনামিতি ॥ ২॥ 

শপ পি 

ক্রমসনর্ভঃ | 
॥%॥ ইত্যেকাদশ ত্রমসন্দর্ভে চতুর্দশঃ ॥%॥ 

॥% ॥ ইত্যেকাদশে চতুর্দশ ॥ *%॥ 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিষুপদ প্রাপ্তির বিশ্প স্বরূপ চিত্ত ধারণানুগত 
অনিমাদ্যষ্ট সিদ্ধি কথন ॥ ০ ॥ 

ভগবান্ কহিলেন জিতেন্ড্িয়, স্থির চিত্ত, জিত প্রাণ ও আমাতে 
চিত্ত ধারণ বিশিউ যোগিদিগের নিকটে অষ্ট দিদ্ধি আসিয়। উপস্থিত 

, হয়, কিন্তু তাহ! পরিত্যাগ কর! কর্তব্য ॥ ১॥ 

উদ্ধব কহিলেন হে অচ্াত ! আপনি যোগিদিগের সিদ্ধিপ্রদ, 
অতএব কিরূপ ও কয় প্রকার ধারণা এবং যোগিদিগের কত প্রকার 

কিকিমিছ্ধি কিপ্রকারে কখন উদ্দিত হয়, তাহা! আপনিই জানেন 
ূ অতএব তাহ! বলিতে আজ্ঞা! হয় ॥ ২॥ 

2. রী 



১১স্ক.১৫অ] স্রীমন্তঠগবতম্। ২৬৭. 

শ্ীভগবান্ুবাচ ॥. এ 

সিদ্ধয়োহফ্টাদশ পোক্ত ধারণ ঘোগ নী 
তাসামফৌ মও্প্রধানী দশৈর গুণহেতবঃ ॥ ও ॥ 
অণিম! মহিমা ঘূর্ে লিমা প্রাপ্তিরিজ্জিঘ্ৈ 1. 

ধারণাশ্াষ্টাদশ ইত্যন্ুযহ্ব:। যোগপারগৈরিতি ব্রিকালজ্ত্বাদি ক্ষুদ্র সিশ্বীরগ্কেইপি 

জানস্তীতি ভাবঃ। অহমেব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাব আশ্রয়ো যাসাং তাঃ মৎ দার়প্যং 

্রাপ্তেযু কিঞিনযান! তবস্তীতি ভাবঃ। গুণহেতব: সত্বোৎকর্ষ হেতৃক্ষা+ ॥ ৩1 ূ 
তাঃ স্বরূপেণাদিশতি অধিমেতি সার্তৈঃ পঞ্চভিঃ অধিমাঃ মহিমা! লিমা মুর্তে দেহ 

তিশ্রঃ সিদ্ধয়ঃ। খার্তি আম সিদ্ধিঃ সর্বপগ্রাণিমামিজ্িয়ৈঃ সহ তত্বদধিষ্ঠাত দেবত! 

রূপেণ মন্বন্ধ ইতার্থ:। শ্ুতেধু পারলোকিকেষু দৃষ্টেযু দর্শন ঘোগ্যেঘপি সর্ধেষু ভূবিবরাদি 

ক্রমসনর্ভ:। 
॥১॥২ ॥ মত গ্রধান। ইতি স্বরূপ শক্তি বৃত্তি বিশিষ্টতবেনোপান্ত মানাম্মত্ত এব মত 

পার্ধদবৎ স্বরূপ শক্ষ্য'শানাং তেষা! মাবির্ভাবাঞ। অন্থত্রতু তদাভাসানামেকেতি জেয়ং 
গুণ হেতব ইতি মছ্পহিতত্বেনোপান্তমানেভ্যোপি তৎ কার্যেত্য এব তদংশানাং তেষাং 
প্রাপঞ্চিক জনেঘাবি-9াবাৎ 1 ও। 

অশিমেতি যুগ্মকং। অণিয়। ভবত্যাণুং ধতঃ শিলামপি প্রবিশতি । মহিয়। মহান্ 
ভবতি। যহঃ সর্বং ব্যাপ্রেতি। লঘিয় লঘুর্ভবতি। যতঃ হুর্ধা মরীচিরবলম্ধা হুর্যা 

লোকং বাতি । গ্রাপ্তান্ত্বল্যগ্রেণ ম্পৃশতি চন্দ্রমসং গ্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ । ঘতে। 

ভূমাবুনষজ্জতি যখোদকে।. ঈশিত্বং যো ভূত ভৌতিকানাঃ প্রতব ব্যুহ ব্যছানামী্ে। 
বাহে। মেলনং বশিত্বং উপস্থিতেধু দৃষ্টান্তানুত্রবিক বিষয়েধু। যতমানাদি সংজ্ঞার 

বৈরাগ্যাণাং | . কামাবসারিত্বং সহ্য মংকল্পতা। যথ। স্ব সংকয্সে। ভবতি তটৈব ভূতানি 
টি 

ভগবান্ কহিলেন, যোগ-পারগ খাধিগ্ণ সিদ্ধি অ্টাদশ গ্রকার ও 
ধারণাও অফটাদশ প্রকার কহিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে আটটা আমার 
আজ্িত, অবশিঃ দর্শটা গুণ কার্ধ্য ॥ ৩$ ৃ 

'দবেছের নিদ্ধি তিন প্রকার অণিমা; মহ্যা ওলঘিনা, ইল্জিয়ের ধহিত। 
৯ দেবতা রূপে সম্বন্ধ সিদ্ধি এক ব্যাণ্ডি, শ্রন্ড বৃ িষয়ে 

১ 



২৮ ্রীমন্তাগবতমৃ। [ ১১স্ক ১৫অ 

প্রাকামাং শ্র্তদৃষটেযু শি প্রেরণমীশিতা ॥ ৪ ॥ 
গুণেষসঙ্গো বশিতা যত কামস্তদবশ্ততি । 

এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অক্টৌ চৌতপত্তিকীর্মতাঃ ॥ ৫॥ 
অনূর্ণিমত্বং দেহেম্সিন্ দূরশ্রবণ দর্শনং | 
মনোৌজবঃ কামরূপং পরকায় প্রবেশনং ॥ ৬॥ 

পিহিত্বেঘপি গ্রাকাম্য* ভোগদর্শন মামর্থ্যং সিদ্ধিঃ । শব্কীনাং ময় তদংশ ভূতানাং প্রেরণং 
তত্রেশ্ববে মায়াযা অন্কেষু হদংশানা* গ্রেরণং ঈশিত! নাম সিদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥ 

বিষয় তভোগেঘসঙ্গে। বশিতা সিদ্ধিঃ। যত স্থখ' কাময়তে তত্দবন্ততি তস্ত সীমানং 

গ্রাপ্সেতাষ্টমী সিদ্ধিঃ। ওৎপত্তিকীঃ শ্বাভাবিকো। নিরতিশয়াশ্চেতার্থঃ ॥ ৫1 

গুগ হেতৃঃ সিদ্ধিরাঁক অনূর্থিমত্বং ক্ষুৎপিপাসাদি রাতিতাং। দুরে শ্রবণং দর্শনঞ্চেতি 

দ্বেসিত্বী। মনোবেগেন দেহস্ত গন্ঠিঃ | কামিত রূপ প্রাপ্তিঃ। পবকায় গ্রবেশঃ ॥৬। 
পি পি মস্ত নস সন উস আক 

ক্রমমন্দর্ভঃ 

ভবস্তীতি সাংখা কৌমুদ্যাং বাচম্পনি মিশ্রাঃ অন্মাচ্ছী ভগবন্মতং তু যদ্ধিলক্ষণং লক্ষাতে 
ভৎ প্রাকতয়ে। ভের্দাদিতি গমান্তে। টীকায়া ভোগ দর্শদেন ভোগ প্রাপ্তিকচ্যতে। 

অনুদর্শনং প্রাধ্থি রিতূাত্ববান্ুরোধাৎ। ক্রিয়াময় হৃত্রোপাধিনত্তেন বঙ্গামাণাৎ। অতঃ 

গ্রাকাশ্তমিতি তু চিন্ত্যঃ | যৎ কাম ইতি কামাবসায়িত। নায়্যাঃ সিদ্ধেরিত্ার্থঃ | মমৌংপত্তি 

কত্বানিরভিশয়াশ্চেতি জ্বেয়ং ॥ ৪ ॥ ৫ 

ভানু ৪্িমতৃমিতি সার্দত্রিকং ॥৬॥৭।৮| 

ভোগদর্শন সমর্থ সিদ্ধি এক গ্রাকাম্য, মায়া শক্তির প্রেরয়িতা সিদ্ধি এক 
ঈশিতা ॥ ৪ ॥ 

বিষয় ভোগেতে অসঙ্গ এক সিদ্ধি বশিতা, কামনার বিষয়ীভূত শখ 
প্রাপয়িত| 'সিদ্ধি এক কামাবসাফিতা। হেসৌম্য।! এই অষ্ট সিদ্ধি 
'আমার স্বাভীবিকী ॥ ৫ ॥ 

গুণ হেতু সিদ্ধি যথা-_ দেহে অনূর্দিমত্ব অর্থাৎ ক্ষুং পিপাসাঁদি 
রাহিত্য, দূর শ্রবণ দর্শন, মনের ম্যায় দেহ গতি, যথা! কাম রূপ প্রাণ্ডি 
পরকায়ে প্রবেশ ॥ ৬॥ 
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চন্দ মৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনং | 
যথ। সংকল্প সংসিদ্ধি রাজা গ্রতিহতী গতিঃ ॥ ৭7 

ত্রিকালজ্ঞত্বমঘন্বং পরচিত্বা দ্যভিজ্ঞত] | 

অগ্ন্যর্কান্ধু বিষাদীনাং গ্রতিষন্তোহপরাজয়ঃ ॥ ৮ ॥ 
এতাশ্চোদেশতঃ প্রোক্ত। যোগ ধারণসিদ্ধয়ং | 

যয়। ধারণয়। যাস্তাদ্যথ। বাস্তামিবোধ মে ॥ ৯1 

ভূত সুন্ষনাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েম্মনঃ | 

স্বেচ্ছা ৃ ত্যুঃ অগ্পরোভিঃ মহ দেবানাং হা ক্রীড়া স্তামামনুদর্শনং গ্রাপ্তিং। সংকয্লানু 

রূপ গ্রাপ্তিঃ। অগ্রতিহত! আসমন্তাৎ গতি ধর্তা;ঃ সা আজ্ঞা! চেত্যেত। দশ ॥৭॥ 

ক্ষু্র সিন্ধীশ্চ পঞ্চাহ ভ্রিকালজঞত্বমিতি। অন্বন্বং শীতোঞ্াদানভিভবঃ অগ্ন্যাদীনাং 

স্তভনং ।৮॥ 

তন্তদ্ধারণাভিঃ মহ বিশেধতে| নিরূপয়তি যয়েতি যাবৎ সমান্তিঃ | ৯ ॥ 

ভূত হৃষ্ষোপাধৌ ময়ি তন্মান্রং হৃক্মাকারং। স তন্মাতোোগাসকঃ মম মদীয় মণি 
মানং ॥ ১৭ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

হয়েতার্ঘকং ॥ ৯ ॥ 

ভূত হুক্মাদয়ো বৈকু্াদি গতাঃ ম্বরূপশক্তি বিলাস জেয়াঃ । তাসামষ্টাবিতাদ। 

বুভয়েষাং ভেদেনাবশ্ঠ ব্যবস্থগ্যতাৎ। তম্মাত্রোগাসকে। মমেতি পুনরুক্তে স্দবধারণার্থ 
যমতট নিউ 

স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবতাদিগের মহিত জ্রীড়। করণ, মংকল্লানুরূপ 
প্রাপ্তি, অপ্রতিহত গতি ও অগ্রতিহত আজ্ঞা! 

আর ক্ষুন্র সিদ্ধি পাঁচ প্রকার, ভ্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোফ্াদ্যনভিভব, পর 
চিত্তাদ্যভিজ্ঞতা, অগ্নি সূর্ধ্য জল ও বিষাদির স্তস্তন ও অপরা জয় ॥৮॥ " 

এই সকল যোগ ধারণ সিদ্ধি উদ্দেশে কথিত হইল এক্ষণে যে ধারণা 
ছারা যে পিদ্ধি যে রূপে সম্পন্ন হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥৯? 

ভূত সুক্ষ রূপ উপাধি বিশিউ আমাতে মনকে তত সুক্ষ রূপে 
» 
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অণিমান মবাপ্পৌতি ত্মাত্োপাসকো। মম 1 ১০। 
মহত্তত্বাত্বনি ময়ি যথা সংস্থং মনোদধত। 
মহিমা'ন মবাপ্ধোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১॥ 
পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাৎ ময়ি রঞীয়ম্। 
কাল সৃষ্ষ্মাত্মতাং ফৌগী লধিমানমবাপ্,য়াৎ ॥ ১২.। 

জ্ঞানশকি। 'গ্রধানে মহত্বত্বোপাধৌ ময়ি যথ। সংস্থং মহ্ত্তত্বাকারং । তৃতানাঞ্চেতি 

আকাশাদি ভূতোপাধোচ ময়ি মনে! ধারয়ন্ তত্ততূত মহিমানং গ্রাপ্পোতীত্যার্থ। ॥ ১১ । 
বাযাদি তৃহানাং ঘষে পরমাণবঃ তন্থুয়ে তছুপাধ চিন্তং মগ্ষি রঞয়ন্ যোগী কাল 

সুক্্তাং কালপরমাণুপাঁধি রূপহামিতি লঘুত্ব বিবরণং। তত্রক্তং স কাল পরমাণুর্বর্ব যে 
ভূঙেক পরমাণুহামিতি ॥ ১২ ॥ 

ক্রমসনর্ভঃ | 

ত্বাচ্চ | অপিমানমিতান্বয়ঃ । কিস্বণিমাদিকমিদমংশেটনৰ জেয়ং | জগগ্থাপার বর্জ 
মিতি স্তায়েন। সর্ধাথ! তদ্বর্দ প্রাপ্ত্যভাবাৎ ॥ ১৭1 

মহিমানং তত্তচ্ছজ্যলস্কৃত মুর্তিত্বমিত্যর্থঃ ৷ ভূতানাং বেতি মহত্ত্ব ধারণায়।মেত 

দপীচ্ছাবাস্তর ফলং ভবতীত্যভিগ্রায়াৎ ॥ ১১ ॥ 
ভুতানাং মধ্যে যঃ পরমাণুর্ভাব শুন্তাকাশ পরম হুল্াংশঃ তহুপাধিকে ময়ি চিত্বং 

রঞয়ন্ যোগী লঘিমানং ভাব শুন্যত্বমবাপ্রোতি। তমেব দর্শয়তি কালন্ত ষঃ হুক্মাংশঃ 
ূ পরমাণুস্তপ্তার্থ উপাধিঃ পরম সৃ্ দেশাবচ্ছিন্ন আকাশ; তজ্রপতাং তদ্বদতি লঘুতমিত্যর্থঃ। 
ূ ৷ আত্মেতি পাঠে আত্ম। দেহ উপাধিরিত্যার্থ; ॥ ১২॥ 

ধারণ করত সেই ভূত সুষম উপাসক আমার অনিমা রূপ সিদ্ধি প্রাও 
হয়েন ॥ ১০ ॥ 
মহত্ত্ব উপাধি বিশিউ আমাতে মনকে মহত্ত্বকারে ধারণ 
করত পৃথক পৃথক্ সকল ভূতের মহিমা প্রাপ্ত হয়েন॥ ১১॥ 

ভত সফলের পরমাণুরূপ উপাধি বিশিষউট.আঁমাতে চিত্ব রঞ্ীন 
করত যোগি ব্যক্তি কাল সৃষ্ষাত্বরূপ লঘিম! প্রাণ্ড হয়েন ॥ ১২) 



নি | ). রং 

) হু রশ কল শা 
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শর শক চি 

বর্গ বিতর টি 1১৩। 
মহত্যাত্মমি হঃ'গুপ্তে ধারযগ্ময়ি মাসং ঠী 
প্রাকার্মাং পারশেষ্ঠ্যই। মে:বিলাঁত:: ব্যতীজসানঃ 058 
বিষে) ত্রাধীশ্বরে চিত্তং ধরিয়ে: কাঁলবিশ্বহে। ৰা 
স ঈশিত্ষমবাপ্োতি কষে ষেব্রচোট্নীং' ॥ ১৫ 

বা 

পন সে 

বৈকারিকাহঙ্কারোপাধে। যাবে তর হেড: মনন! মক্রিমূলো 
ধারণ! প্রতাবাদেবং তবতি নাঝ্রাতীব হেতু রনুসন্ধেয় ইতি ভা 1 এবুং ছা 
ভাবেন মদেধাগ বলমা শ্রয় ইত্যাদিযু দষ্টবাং ॥ ১৩। রে 

ক্রিয়াশক্কি গ্রধানং মহততত্বমেব গৃত্রং তদুপাখো মার মে মে দীরেট ৮০) 
প্রাকামাং বিদাতে কথং তৃতন্ত 'অবাক্কাৎ জন্ম যন্ত তক হুত্রন্ তহপাখে ম [মেত্যধঃ ॥ ১৪ ॥ 

্রাধীশ্বরে ত্রিগুণ সায়ানিয়স্তরি অতএব 'কালধিগ্রহে আক্লযতৃ রূপে অুধ্ািন ইং 
বিশিনট্টি ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেবত্রাণাং তছুপাধীনাঞ্চ চোদনাং প্রেরনং' নভু. বিশ্ব 
সষট্যাদি কর্তৃত্ব লক্ষণমিত্ার্থঃ | ১৫ ॥ 

রা 

 ক্রমসনর্ভঃ | ৰ 

বৈকারিকে শুদ্ধ সত্বময়ে.| ১৩ - 4 " ূ 

অব্যক্তমিজ্ড্িয়াগমাং জন্ম '্লাহুর্ভাবো যস্ত তন মযও যথা। বাক্। রাগতিয় কট | 
মিত্যাদি॥ ১৪॥ ১৫।.১৬ ॥. 

ডি সা] 

॥ 
? 
|] 1 যৈকারিকণ অহংতন্ব- রূপ উপাঁধি বিশিষ্ট আমাতে। :একাখি' প্ষিপে 

মন ধারণ করত সর্ধ্েজদিয়ের আগ্মনবরূণ আগ হরেন” ঠা ্ 

৷ মন ধারণ করেন তিনি আমধর। সর্ষে হুট টিন ০ 

: জালা জনতা কি মায়াবী বি কপ জমাতে কৈাডি” মন 
ধারণ রায়ের ; উজিনি। উপাধি সহিত জীগের রটাু পিক হী 

সর্ন সি 



হন স্ীযষ্ঞাগরতঙ্। [৯১ক্ষ ১৫ 

নারায়ণে তুরীয়াখো হগবচ্ছব শঙ্ষিতে .।.. 
মনোমধ্যাদধকোগী ন্র্পারশিহািাং । ॥১ ১৬ ॥. 
নিগুণে ভক্তি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং.যনঃ | 
পরমানন্দমাপ্পোতি যক্স কামোহবধীয়তে ॥ ১৭ ॥ 

শ্বেতন্বীপপতো। চিতং শুদ্ধে ধর্্ময়ে ময়ি। 
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাঁতি যডূর্িরছিতো! নরঃ ॥ ১৮। 
মধ্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্। 

ভুরীয়াখো বিরাট, হিরগাগর্শ্ট কারণঞ্চেতাপাধয়ঃ ৷ ঈশশ্ত যল্রিভি হাঁনং তুরীয়ং 
তৎ পাংবিহঃ। . ইত্যেবং লক্ষণে । প্র্থর্যান্ত সমগ্রন্ত বীর্যান্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। .জ্ঞান 
বৈরাগ্যয়োশ্চৈব বঞ্জাং তগ ইতীজনা!। তদ্বতি ভগবচ্ছ শবাতে ॥ ১৬। 

ধন্ত্ পরমানন্দরূগে সর্বোহপি কামঃ তদংশ ভূতোহবসীয়তে সমাপ্যতে তং ॥ ১৭॥ 
অতঃপরং গুণ হেতৃকাঃ ৷ শুদ্ধে সত্বায্বকে শ্বেততাং শুদ্ধ রূপতাং॥ ১৮॥ 
আকাশাত্মা যঃ প্রাণ; সমষ্টি রূপঃ তক্রপে ময়ি মনন! ঘোষং নাদং চিন্তয়ন্ অসৌ 

ক্রমসনার্ভঃ | 

দিবেন বন্বসাযুজ্যমপি সিদ্ধিমধো গণিতং ॥ ১৭ ॥ 
অতঃপরং প্রাকৃত ধর্তোপাধিতয়োপান্তমানস্বাপগুণ হেতৃত্বং | স্বতঃ সিদ্ধ গুণা 

তীতে। উপাধিতত্ত ধর্মময়ে সাত্বিক রাধার শ্বেততাং শুদ্ধতাং রজস্তমো 
হীন সত্বান্থতাং ॥ ১৮। 

মধ্যেতি তৈ1 অত্র বিচিআ! বাঃ ই তৃতানামিবেতি জং ॥১৯৪২৯॥ 

 তুরীয় : নারায়ণ. রূপ ভগবৎ শব্দ শৰ্দিত আমাতে যে যোগি- মূন 
বার করেন, ডিনি মন্দ বিশিউ হইয়া বশিক্ প্রাপ্ত হয়েন। ১৬। 

নিগ্ুগূত্রহ্ধ রূপ আমাতে ধিনি নির্ণাল মন: বারণ করেন নি 
কালী সুপ পরমানপ পরাণ হয়েন॥. ১ | 

শুদ্ধ ধর্ম, েতবীণ: পতিরগ আমাতে হিমি মন ধাঁরণ কয়েন 
[০ দাদি বডৃদ্তি রছিত হইয়া শ্বেতরপন্থ প্রাপ্ত ছয়েম ॥ ১৮ 
কাশ রা রগ সাতে বনি নাদ রগ চিন্তা ৮০ 

) ১ 
৮০০০৩ স 

চল শু সিএ তা টব এ 



১১স্ক ১৫ ] ূ জসসতাগধতম্। ্ 

তত্রোপলৰা কতা নাং হংলো বাঁচঃ শৃপৌত্যসৌ ॥ ১৯৪. 
চ্ষুবৃষউরি সংযোজ্য ত্রিমপি চক্ষৃষি। :17: 
মাং তত্র মনসাধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্ঠাতি দুরতঃ ॥ ২ | 
মনোময়ি সুসংযোজা দৈহং তাদনুবাধুনা | 
মন্ধারণাসুভা বেন তাকা'ঘজধৈ মনঠ& ২১৪: 
যদা মল উপাদায় যদ্যীপঙবুক্যতি। 

ংসেো৷ জীবঃ তত্রাকাশে উপলব্ধ! জাত! সন্ তত্রস্থা। বিচি! বাচঃ শৃণোতি বন্ধ তাকাশে 
উপলব্ধাঃ অভিব্যক্ত! যা ভূতানাং বাচঃ ত| দুরতঃ শৃণোতি |১৯॥ .. ৃ 

বষ্ঠা আদিতাঃ তন্মিন্ পরিচ্ছন্ে চস্ষুঃ সংযোজা তং চক্ষুষি সংযোজা তো: 
নংযোগে মাং ধ্যায়ন্ বিশ্বং দুরতঃ পশ্ততি ॥ ২০ ॥ 

মনে! দেহঞ্চ তদনুবর্তিন! বাযুন! সহ ময়ি সংযোজ্য যা মন্জারণ। করিতে তস্তাঃ। 

প্রভাবেন যকত মনে! যাতি সতত্রাত্ম। দেহে। যাতীত্যর্থ:। যদ্বা মনঃ কর্ত আত্মানং বায়ুন!1 

সহ দেহ ময়ি সংযোজ্য যত্র যাঁতি তদন্ু তত্র দেহে। যাতীতি ॥২১॥ 
মন উপাদায় উপাদান কারখং ফ্রযন্দেবাদি রূপং ভবিতুমিচ্ছতি ততন্মনে! রূগং মন 

সোহভীষউং রূপং ঘোগী ভবেৎ কুতঃ বন্ধে! মদেঘাগ বলং যোঙ্হমচিতঃ শক্তি দান।-কারঃ 

ক্রমসনর্ভঃ | 

মন ইতি তৈ? তত্র মনি যনোধিষ্ঠাতরীতি ভ্ঞেয়ং ॥ ২১ । ২২ . 
০০০ হরর ছি, (রাহ, হিরা 

জীব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! তথায় সকল ভূতের বাক্য শ্রাবণ করেন ॥১৯। 
“ চচ্ষুকে সূর্ষ্যেতে ও সূর্যকে চক্ষুতে সংযোগ করিয়া যিনি তাহীর 
মধ্যে আমাকে ধ্যান করেন, তিনি দূর হইতে বিশ্ব দর্শন করেন ॥ ২৭ ॥ 

েঁহানুবর্তি বায়ুর সহিত মন ও দেহ আমাতে সংযোগ করিলে 
আমার সেই ধারণা প্রভাবে যেস্থানে মন যায সেই, স্থানেই দেহ 
যায় ২১৪ চা 

যৌঁি ব্যক্তি মনকে, . উপদিট ফারিয়া যে বে দেবাঁদি পা 
করেন যোগ বলি কা বনের নেই সেই 

টানতে হাক 

৮ 



ড্র 

চর টির 

৭৪ , জীমন্তাগবতম্। [ ১১ক্ক ১৫তা 

, ততভ্ভবেমানে] রূপং মদ্যোগবলমাঞ্জয়ঃ ॥ ২২॥ 

 পরকায়ান্ বিখন্ সিদ্ধ ঘযাত্মানং ত্ ভাবয়েৎ।, 
পিং হিত্ব। বিশে প্রাণ! রায়ুদভূতঃ ফড়জিব বত ॥ ২৩ ॥ 
পা ঠাপীড্য গুদং প্রাণং হদুরঃ ক্চমূর্ধন্থ। 
আরোপ্য ক্রক্মরদ্ধে ণ ব্রহ্মনীত্বোৎ সজেত্বনুং ॥ ২৪ ॥ 
বিহরিষ্যন্ দবরাক্তীড়ে মৎন্ছং সত্বং বিভারয়েখ। 

তশ্শিন্ মি মনসো! যোগধারণ! তন্ত বলং প্রভাবঃ স এবাশ্রষঃ কারণং ॥ ফ২॥ 

ঘর গ্রবিবঙ্গতি তত্রাত্বান* চিন্তয়েৎ | ততঃ পিওু* স্বদেতং চিশ্বা প্রাণঃ প্রাণ গরধান 

লিঙ্পরীয়োপাদিঃ বাধু ভূত বাহ বাঁযোৌ ভৃতঃ গ্রবিষ্টং চ্তেম মার্েনেত্য্ | ষড়ভ্যি বং 
তুঙ্গে! যথ! পুশাং পুঙ্গান্তয়মমায়াসেন গাবিশতিি তন্ৎ ॥ ২৩ ॥ 

লিং হিত্বেত়াক্ক' তৎ কাব কথবম্ হ্বচ্ছদ৷ মৃত্ামাহ। পাচা! পানা গুদং 
[মিফধা গ্রাণং গাপোপাধি মান" ব্রঙ্গ রনন্ধ মদ স্বাষেণ অন্গেড়াপলক্ষণ* বঙ্গ বা অস্ত 
স্ব জর খা রজার ০৪ চে শত প্র থা পি পে পা ও 

ক্লাগসঙ্গার্ডঃ | 

' জাঞ্সামগিতি গদধির্ঠত প্রাণাতাপাধিমিতি শেষ? ॥ ১৩1 ২৪ । 

মহগ্মিস্তি অহঙ্গেব দ্যান সাশযো ধন্ত তক্মতপাধি যাপং সন্মণ দেবাভানব হেতু সন্ত 

প্রাঞ্ধ হয়েন ॥ ২২॥ 

সিদ্ধ ব্যক্তি পর শরীয়ে গ্রদেশ করত তাহাতে আত্বাফে ভাষনা 
করিবেন এবং হ্্ীয় শরীরকে পরিশ্যাগ করিযা খাধুভৃত প্রাণোপাধি 

লারা ঘটপদের পুঙ্গ হইতে পৃষ্পাস্তষে গমনের নায় জমা শরীয়ে 
প্রধেশ করিধেন ॥ ২৩॥ 

গা দারা গুহদেশ মিরুদ্ধ করিয়া হা, বক্ষ: কণি ও মন্তফেতে 
বিশ্কাকে আরোপ করত, র্গারগ্য, ঘার! গ্াঁণকে লইয়! শরীর পরিতাাগ 
কয়িবেক |২৪ | 

যোি বক্তি বখন দেবতাদিগের সহিত বিহার কত আদার সত্ব: 
রি ভারন। করেন তখন সন্থরৃতি দেব্্রীগণ বিমানের সহিত আলিয়া 



১১ক্ক ১৫অ ] শ্রীমন্তাগবতমৃ। ২৭৫ 

বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ববৃতীঃ স্ুরস্তিয়ং ॥ ২৫ ॥ 
যথ! সংকপ্পয়েছদ্ধা। যথা বা মহপরঃ পুষান্। 

ময়ি সত্যে মনোবুঞ্জংস্তথা তত সমুপাশ্তে ॥ ২৬ ॥ 

যে বৈ মন্তাব্মাপ ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্। 
ন কুতশ্চিদ্বিহন্যেত তস্তচাঁজ্ঞ| যথ| মম ॥ ২৭ ॥ 
আস 

অপেক্ষিতং স্থানং মনমা! নীতা! ॥ ২৪ 

মৎস্বং মন্ূর্তিবপং শুদ্ধ সন্বং চিন্বয়েং। তদ| সত্ব বৃন্তয়ঃ সন্ধাংশ তৃা; 0 ২৫ | 

বদ। বা অকালেপি বথ! বেতি পাঠে খা! বা যেন কেনপি গ্রকারেগ বৃদ্ধা! সংকল্সয়ে 

তত্বথ। যথা বং প্রাপ্লোতীত্ার্থঃ । যঙ্ধা যথ। ম'কল্পয়েৎ যথ। বা মৎ পরঃ ময়ি বিশ্বাসবান 

ভৰতি তথ| হদন্ুকপং সর্বং প্রাপ্পোতীভার্থঃ। কিং কুর্বন সভা সংকল্ে মগ্কি মনে! 
যুব ॥২৬। 

মদিতি পৃথক পদ* মমেন্যার্থ)। ঈশিতৃঃ সর্ব নিয়স্তঃ স্বতন্ত্র মম ভাবং শ্বতাবং 
গ্রাপ্তঃ 1 ২৭॥ 
জট হাতি 

ক্রমসন্দর্ডঃ 

বৃত্তি বিশেষং চিন্তয়েৎ। তদেবাহু মন্ববৃত্তীঝিতি ॥ ২৫ ॥ 

যদাবেত্যন্ত্র যখাবেতি পাঠে যছুপাধিত্বেন ॥ ২৬ ॥ 

মন্তাবং মস্তাবানাং ঈশিতৃঃ সংমার নিয়স্তঃ বশিতুঃ তত্ত স্বতন্ত্রশ্ত চেতি তছুপাধিত্বং 
দর্শিতং ॥ ২৭ ॥ 

তাহার উপাসনা করেন ॥ ২৫ ॥ 

পুরুষ মদধীন হইয়া যেকূপে যাহা সংকণ্প করেন, সত্য ত্বরূপ 
আমাতে মন নিবিষ্ট করাতে তত্রপে তাছাই লাভ করেন ॥ ২৬ & 

যে পুরুষ নিয়ন্তা ও স্বতন্ত্র স্বরূপ আমার স্বভাব প্রাণ্ড .হয়েন তিনি 

কখন নিহক় হয়েন.ন! ও আমার আজ্ঞার ন্যায়'তাহার আজ্ঞা অপ্রতি- 

হতা হয় ২৭॥ 

8 . 



কা 

হব শ্রীমপ্তাগবতম্ । [ ১১স্ক ১৫ 

মন্তত্ত্যা শুদ্ধচিত্তন্ত যোগিনো! ধারপাবিদঃ| 
তন্ত ব্রেকালিকী বৃদ্ির্নমস্বত্যুপরূংহিতা। ॥ ২৮ ॥ 
অগ্ল্যাদিভিরনহগ্যেত মুনেধোগময়ং বপুঃ1 
মদৃযোগ শ্রান্তচিত্তন্য যাদপামুদকং যথ| ॥ ২৯ ॥ 

মদ্বিভূতীরনুধ্যায়ন্ শ্রীবৎসান্ত্র বিভূষণাঃ। 
ধ্বজাতপত্র ব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

এতা গুধ হেভবঃ অতঃ পরং ক্ষুজাঃ ধারণাবি ইতি অিকালজ্রেশ্বর ধারণ] হচিত]। 

মৈফানিকী ত্রিকাল বন্ধ বিষয়!। শ্বজন্ম মৃতাত্যামুপবৃংহিতা তৎ সহিত! অনযৈব পর 
চিতাতিদাজ্ঞতাপি বাখ্যাত! ॥ ২৮ ॥ 

অগ্ন্যাদি নর্ষোপঘত শৃন্ে। ভগবানিত্যেবং ভূত যোগময্নং। তৈ নাতিভূয়তে তত্র 
হেতুঃ মদেঘাগেতি। যাদদামুদকং যথাভিঘাতক' নভবতি তথা তন্ত বপুযোধ্প্রযাদয় 
ইতার্থঃ। অনক্ৈবাহন্বতাপি ব্যাখ্যাত| ॥ ২৯ ॥ 

মদ্বিভৃতী ম'দবতারান্ ধ্বজাদিভিঃ সহ ॥ ৩ ॥ 
দিত জর 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

অতঃপরং গুণ হেতুত্বেপি ক্ষুত্রাঃ ৷ ধারণেতি। জগৎ স্থ্টি স্থিতি গ্রলয় কাল 
জ্ঞেনেশ্বরেণোচাতে । জন্ম মৃত্যুপসংবৃত্তেতি জন্মভিনপ গঙ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯1 

মন্বিভৃতীরিতি । মন্ধবিভৃতীনাং মধো হাং কাঁঞ্চিং তাঞ্চ জগৎ পরাজক্বোপাধি 
মিতার্থঃ ॥ ৩৪০ ॥ ৩১ ॥ 

আমার ভক্তিতে গুদ্ধচিত্ব ধারণাজজ যোগিদিগের ত্রিকাঁল বন্ত বিষয়ক 
যে বুদ্ধি তাহাই জন্ম স্বতার আশ্রয় ও পরচিত্তাদ্যাভিজ্ঞ ॥ ২৮ & 

ধেমন গাল জল জস্তর অভিঘাত্তক হয় না তঙ্রপ আমার যোগ ধারণ! 
| বিষয়ে অশ্রান্ত চিত্ত সুনিয় যোগময় শরীর অগ্যাদি ভূত দ্বারা অভিভূত 
হয নী ২৯॥ 

' দ্ীবৎন, অস্ত, বিডৃষণ, ধ্বজা, ছত্র ও ধ্জন সহিত আমার অবতার 
গল যিনি ধ্যান ফরেন তিনি কখন পরাজিত হয়েন দ ॥ ৩৪০ ॥ 

এ 

১. ০০ 



১১ক্ক ১৫অ | শ্ীষন্কাগবতম্। ২৭৭ 

উপাসকল্ত যামেবং ঘোখ্রধারগয়া মুনেঃ । 

সিদ্ধয়ঃ পূর্বব কিতা উপতিষ্ঠত্ত্যশেষতঃ ॥ ৩১ ॥ 
জিতেন্িয়ন্য দাস্তস্ত জিতশ্বাসাত্মনো যুনেঃ। 
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ ক। সা সিদ্ধিং হতুষ্রভা। ॥ ৩২ ॥ 
অন্তরায়ান্ বদস্ত্যেতান যুগঞ্জতো৷ যোগমুত্তমং | 
ময় সংপদামানস্থ কালক্ষপণ হেতবঃ ॥ ৩০ ॥ 

জন্মোষধিতপো! মন্তৈর্যাধস্তীরিহ সিদ্ধয়ঃ । 

উপসংহরতি উপাসকন্তেতি এবং পৃথক্ ধারণা; ॥ ৩১ ॥ 
যন্ব! কিং ন! না ধারণ! প্রয়/সেন একটৈব পর্ধাঃ দিদ্ধয়ো ভবস্তীত্যাহ জিতেজিয়ন্েতি 
মন্ধারণাং নারায়ণে তুরীয়াখা ইত্যত্রোাং। ঘ! সুহূল্নত। ভাত লাক! ন ক্দাডি 

দিত্যর্থঃ ॥ ৩২। 
ষদ্যপোবং তথাপি ন প্রার্থ্যা ইত্যাহ অন্তরাব্বানিতি ॥ ৩৩। 
তণ্মাদইৈডূকীয়ং মে ধারণ! কার্ধ)| ন কাম]! ইত্যাহ জন্মেতি জন্মনৈব কাশ্চিৎ মিদ্ধয়ে! 

দিতে 

ক্রমসনার্ভঃ | 

মন্ধারণাং মম তত্তহ্পাধি রহিতন্তাপি বৎ কিঞিজ্রুপন্তাপি ধারণমিতার্থঃ ৷ শ্বতাবতঃ 

মর্ধলিদ্ধি সেবিতাৎ সর্ঘতে1 মম রূপাৎ কামন। মাত্রেণ সর্ধসিদ্ষিরিতি তাবঃ ॥ ৩২ ॥ 

ময়! সংপদ্য মানন্ত মন্ত্রপামেব সম্পত্তি মিচ্ছত ইত্যর্থ:। অতএব ব্রক্ম সাধুজা মপয 
স্তাস্তরায়ং ভাদিতি যুক্তমেব তত্র গণিতং। উত্তম নিষাসং ত্তক্তিযোগং ॥ ৩৩ ॥ 

তথাপি পূর্বোজ্ঞা! ধারণাত্ত সর্বতোধিক। ইন্যাহ জঙগগোতি। যোগেতি পুর্বোজ 

যে মুনি ব্যতি' যোগ ধারণ! দ্বারা এই রূপে আমার উপাসনা করেন, 
পূর্ব কথিত সিদ্ধি পকল অশেষ প্রকারে হার উপামনা করেন 8৩১৪ 

যিনি জিতেক্দ্রিয়, দাস্ত, জিতশ্বাম, জিতাত্া! ও মুনি হইয়া! আমার 
ধারণ! করেন, কোন সিদ্ধিই তাহার ছুর্নভ হয়না ॥ ৩২৪: 

উত্তম যোগানুষ্ঠাতাও আম! কর্তৃক সম্পাদ্যমান যৌগিদিগের কাল 
ক্ষেখাণেয হেচু রাগ এই,পিদ্ধি সকপকে খন্তরায় করিয়া বলিয়াছেন ৪৩৩ 

জন্ম ওবধি তপন্তা সন ইত্যাধি ঘার! যে নকল পিদ্ধি সম্পাদিত 
রী 



স্ক স্রস্প 

গ্যভাগব্তম্। [ ১5৩ ৬৫ 

যোগেনাপ্োতি ভাঃ সর্ব! নান্যৈর্যোগগতিং ব্রর্জেৎ ॥ ৩৪ ॥ 

সর্ধাসামপি নিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহুং প্রভূ । "7১ 

অহং যোগন্ত সাহখ্যস্য ধর্ন্মত্য ব্রহ্মবাযদিনাং ॥ ৩৫ 8 

অহ্মাঝ্সাস্তরে! বাছোহ্নারৃতঃ সর্ধবদেহিনাং। 

যথ৷ ভূতানি ভূতেষু, বহিরস্তঃ হ্বয়ং তথা ॥| ৩৬ || 

তবস্তি যথ|। দেবানাং। ' থাচ যাদসামুদক স্যত্তদি। পক্ষ্যাদীনাং খেচরত্বাদি। তহুক্তং 

পাতঞ্জলে। জন্দৌষধি তপোমন্ত্র যোগজা: মিদ্ধয় ইতি। যোগেন মন্ধারপামিতুাক্তেন 
যোগগতিং মৎ শালোক্যাদি রূপাং ॥ ৩৪ ॥ 

তৎকুত ইত্যাহ সর্বাসাখিতার্দেন প্রনৃত্বোপপাদানং হেতুঃ কাঁরণং পতি: পালয়িত| 
চেতি। কিঞ্চ ন কেবণৎ সিদ্ধীনাঁমেৰ গ্রভুঃ অপিতৃ মোক্ষাদদীনাঞপীত্যাহ অহমিতি 

যোগে! মোক্ষঃ সাংখাং তৎ সাধনং জ্ঞানং ধর্ম তছুপদেইপাং বক্ষবাদিনাঞ্চ ॥ ৩৫॥ 

কুত শ্ততাহ অহমিতি সর্ব দেহিনা' জীবানাং আম্মা যতঃ আস্তরঃ অন্তর্যামী এষ আত্ম! 

অন্র্মামামৃণ্ত ইতি শ্রন্ঠেং। ভরি কিং অস্থর্ধর্তিত্বাৎ পরিচ্ছিন্ন: ন বাহশ্চ ব্যাপক ইতার্থঃ 
ভত্র হেতুঃ অনাবৃতঃ এত সদৃষ্টান্তমাহ ভূতেষু মহ। ভূতানি ঘথ1 বহিশ্চান্তশ্চ ভবস্তি স্বর 
মহ্মপি তথেভার্থঃ ॥।-৩৬ || 

ক্রমসনার্ভঃ | 

ধারণানামেকত্বরেণাপি ॥ ৩৪1 

ৰ মযি বিশ্বস্তৈস্থ তত্বৎ সিদ্ধি কামনয়াপি নান্তৎ নছ যোপাধি মন্ধারণং কর্তীথাং গ্বতঃ 

| সর্ধযাঅযত্বেন মমেত্যাহ সর্বাসামিতি স্বাত্যাং ধর্মন্ত জ্ঞানসাধনগ্ত ॥ ৩৫ ॥ ৩৬। 

হ সে সমুদ্রায়ই যোগ ছারা প্রাণ্ড হওয়। যায়, কিস্তি অন্য উপায় দ্বার! 
আসার মালোকা প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৪] 

আমি সমূদায়, সিদ্ধি; সাংখ্যযোগ, ও ্রচ্মবাদিদিগ্সের পগৈবং, ধরার 
বে গতি ও প্র | ৩৫1, 

সূর্র, দেহি! ।অন্তর্বাহ্য আনার, জাজ আমি, (যমন, ভা. কল 
সি ও অন্ঞরে থারে তজ্ঞগ। অটমিঞ সফলেন বহিতন্তরদ্ছ.& ৩৬ 



১১স্ক ১৬] শ্রীমন্তাগধতঘ। ৯৭৯ 

ইতি ভরীভাগবতে মঙ্াপুয়াণে পারধহস্ঠীংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাঁং 
একাদশক্বন্ধে শ্ীতগবহুদ্ধব অন্দে গঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঠ | ক || ১৫ 

শ্রীউদ্বব উবার্ট ' 

ত্বং ব্রহ্ম গরমং সাক্ষাদবাকধাস্তমপারৃতং | 

॥৬ | ইহোকাদশে পঞ্চদশঃ ॥&॥| | 

যোড়শেতু হরেয়াবি9াব যুক্ত! বিভৃয়ঃ। জ্ঞান বীর্ধ্য গ্রভাবাদি বিশেধেপোপবর্ণিতাঃ। 
অস্থশ্চিত্তেন বন্ধানমশকামককতাম্মনাং। অত ম্তদে্ধ।গযতাপতো বিভৃত্যাদি নিরূপণং। 

এবং তাবৎ নবাধ্যাামক্টো প্রশ্ন! নিক্ূপিতাঃ | ব্রদ্কাব সল়্বে তাবৎ সপ্তমাদি চতুষ্টয়ে। 
বন্ধমুক্ত্যোস্ব. নির্ধারে সহক্ক্যোশ্চ ততঃ গরে। দ্বাদশ নম্তরং কর্দদ কৃতিত্যাগ বাঁবস্থিতৌ । 
হংসেতি হাসতে! যোগ নিষ্ঠায়াঞ্চ ত্রয়োশে | শ্রেয়ঃ সাধন নির্ধারে ধ্যানেনৈব চতুর্দাশে। 

ধারণাসিদ্ধি ভেগেন গ্রসঙ্গেন নিরন্বরে ৷ উদ্ধব গ্রশ্নতো দত্বদুত্বরং হরিপোচিতং 1 যেড়িশে | 
ভতি বিস্তারে ছয়োবর্ণাশ্রম ব্রতে | জ্ঞানাদি নির্ণয়ে চাতে। যমার্দীনাং বিনিরয়ে। ছোগ 

বয়াধিকারেতু বি'শে চ তানস্তরে। তত্ব সংখা। বিবাদেচ পুং গ্রকত্যো বিবেচমে। জগ 
মৃত্যু গ্রকারেচ দ্বাবিংশে দত্বমুত্তরং ৷ পরাপরাধ সহনে চতুর্ভি গ্তধনন্তরৈ। সপ্তবিংশে 
ক্রিয়! যোগ গ্রশ্টে তহুপবর্ণনং । অষ্টাবিংশে ততঃ প্রোকা জ্ঞান যোগোপসংহতিঃ ৷ লংসারা 

সম্ভব প্রশ্নে তন্মধ্যে দত্তমুত্তরং। তদশক্তা। পুনঃ প্রশ্নে ভক্তি যোগাপমংহৃতিত। এহং 

গ্রশ্োস্রান্তত্র ক্রমেগৈতানি বিংশতিঃ ॥ ৭ ॥ 

অহমাত্বাস্তরে। বাহুঃ নাবৃতঃ সর্ব দেহিনাং। বণ তু্াানি ভূগ্গেযু বহিরন্কঃ ত্বগং 

তথেতুাক্তং। তত্র ভূানি যখ! কচিৎ কেনচিৎ ৭ বিশে যেণ উদ্রিত্কানি বর্তপ্তে। কচিৎ 

ক্রমসনর্ভঃ 

॥*॥ ইত্যেকাশ ক্রমসন্দ্ভে পঞ্চদশ ॥%1 
টীকায়াং নবাধাধ্যামিতি সগ্তমাধ্যাধ্যামিতি ভ্রেয়ং। আদি বরাক তাংপর্যযাৎ। আই 

পরশ্ননিরপয়তি বদ্ধেতি সপ্তমাদি চতুষ্টয়ে দশ পর্যান্তে ততঃ পরে একাদশে । ঘঙ্গোঃ ধু 
শিট শশাাশীশাশিশশীশাশ কিটিপ 

॥ক॥ ইত্যেকাদশে পঞ্চদশ ॥ ক 
যোঁড়শ অধ্যায়ে জ্ঞানবীর্ধ্য প্রভাবারি বিশেষ দ্বার] ছুরির, আবির্ভাষ 

যুক্ত বিভতি বর্ন ॥ * 
তদ্ধাব কহিলেন, আপনকার আদিও নাই অন্তও ন্বাই, জাপরি 



০ শমন্তাগব্তমূ । [ ১১স্ক ১৬অ 

সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাপন্থিত্যপ্যয়োন্তবঃ 8 ১ ॥ 
উচ্চাবচেষু ভূতেষু ছুত্ছেয়মক্কতাক্মভিং 
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যথা তথ্যেন ব্রান্মণাঃ ৪ ২। 

সামান্ত রূপেশৈব তথাত্বমপি ক কথং বর্তসে তি বিভৃতীঃ প্র্ং প্রথম তাঁবছুক্তমেব 
দর্ধাত্মকত্মনুবদতি স্বং ত্রন্ষেতি। অগাবৃতং মিরাবরণং সবতন্ত্রং ধা অতএব সর্বেষ।মপি 

ত্রাণং রক্ষণং স্থিতি জীঁবনং আাঁণস্থিতি সহিতো অপায়োস্তৰে ষশ্বাৎথ স ত্বং উপাদান কারণ 

মিতার্থ; ॥ ১ ॥ 
অব সদাচার প্রমাণমাহ উচ্চাবচেঘিতি | বথ। তেন যথার্থন্বেন সর্বভূত কারণ ত্বা' 

ব্রক্ষণ! বেদভাৎপর্ধ্য বিদঃ ॥ ২॥ 
আইসিসি 

ক্রমসনদর্ভং | 

নশাইাঘশয়োঃ | অত উনবিংশে । তদনগ্তরে একবিংশে। চতুর্ভিঃ বড্বি'শ পর্ধ্যত্ৈঠ। 
তর বক্ষত্বেতি । ১। বন্ধমুজেযারিতি 1 ২। সদ্দিতি। ৩। কর্দেতি | ৪1 হ'সেতি । ৫1 শ্রেয় 

ইতি।৬। ধান ইতি ।৭। ধারণেতি। ৮। ইত্াঠে। প্রশ্নাঃ। ভৃতেতি। ৯। বর্ণেতি। ১০1 
জ্বানেন্তি। ১১। যমেতি 1১২। যোগেতি | ১৩। তথ্থেতি | ১৪। শঁন্মেতি 1১৫। পরেতি : 

১৬1 ভ্রিয়েতি 1১৭। জ্ঞানেতি ॥১৮। স*সারেতি ।১৯। তক্তি ইতি |২৭। ইতি 

বিংশতিঃ। সর্ষেধাং সর্ধষ বৈবং মত্ত এবেভি সর্বা। মমাপি ইত্যাদিনা পূর্বুকং। তত শ্রুা 
গ্রথকত। গ্রাক্কত ত্ৈতবাম্পদানি প্রশ্নেন জ্ঞাতু* তক্ত সর্বাশ্রয়ত্ব মনুবদতি। ত্ব' ব্রঙ্গ 

বৃহৎ অর্বকারণত্বাৎ । ভত্রাপি ভগবন্ত্রপত্বাৎ । তত্্রাপি সাক্ষাৎ দ্বয়ং ভগবত্বাৎ। 
গ্রাকৃতানগ্তক বৈভরাশ্রয়ত্বমাহু সর্ধেষাং ভাবানাং মহদাদীনাং ভ্রাণস্থিতাপায়োতবেো। ষঃ 

পুরুষঃ সোহপি ত্বমিতি । যন্তা'শাশাংশ ভাগে বিশ্বস্থিতাপ)য়োস্তবা ইত্যাদে স্তস্তাপি 
ত্বম'শীত্যর্থঃ ॥ ১ । 

তত্র গ্রারতী বিতৃততী স্তাবৎ পৃচ্ছাতি উচ্চাবচেঘিতি। ভৃতেষু প্রধান কার্যোযু। ত্বাং 
গুণ মাম্যাদি রপং ॥ ২॥ 
০ 

আবরণ শুন্য, সাক্ষাৎ পরব্রক্ম এবং আপনিই সকল জীবেষ্ন ৃষ্টি স্থিতি 
বিনাশের হেতু ॥১।॥ 

আপনি উচ্ট নীচ ভূত মধ্যে অকুত পুণ্য লোকের ছুকে়,, অথচ 
হে ভগবন্। ব্রাক্ষণের! আপনাকে যথার্থ রূপে উপাসনা কারয়া। 
কেন ॥ ই ॥ রর 



১ রা 
১১স্ক 5৬অ ] শ্রীমন্তাগবতঙ্ী। ; 

যেষু যেযু চ ভূতেঙু ভক্তযা ত্বাং পরমর্ধয়ঃ:1. 
উপাসীনাঃ প্রপদ্যস্তে সংগিদ্ধিং তদবদণ্থ মে / ৩1 
গুঢ়্চরসি ভূতাতস্বা 'ভূতানাং ভূতভ'বন। 

ন ত্বাং পশ্বন্তি ভূতানি পরশ্থান্তং মোহিতানি তে ॥ ৪1 
: যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং বিভূতয়ো 

দিক্ষু নহাবিকৃতে । : কীর়ীনিররারারা 

এবং কারণত্বেন র্বাশ্মকমিত্যনদয বিভৃতীঃ পৃচ্ছতি যেখ্ষিতি উপাসীনাঃ সন্কঃ 0 ৩- 
ছজ্েয়িত্বমিত্যাহ গু: অন্ফট£। ৃতানীং প্রাথিনাং মধো। অত্র হেতুঃ নামা 

্তর্যামী তন্রাপি হেতৃঃ হে ভৃত্ততাবমেতি বয় ॥ ৪1 
তা এব সাকলোন পৃচ্ছতি য! ইতি হে মহাবিভূতে যাঁঃ কাশ্চিং যা তে বিভৃ। 

রমায়।ং রসাতলে অনুভাবিষ্ঠাঃ ত্বর়ৈব কেনচিৎ শক্তি বিশেষে সংযোজিতাঃ | 
হতেই সে 

সাতে টিভি 

| শশী ০. লাস 

ক্লমসনর্ভঃ। 

অগ্রাকুীঃ পৃচ্ছতি তৃতেধু পরমার্থ সন্বেযু তগব্দাদিযু । অন্ত অহতো! হা 
শ্রতেঃ। গ্বানুদেবাদি রূপং ॥ ০॥ 

চরনি চিৎ সাক্ষান্রপেণ চেতি জ্তেয়ং ॥ ৪1 

ভূমাবিভ্।দি য়েণ মধ্যোর্ধাহললোকাঃ গ্রাকৃাশ্চ সর্ব এব গৃহীতাঃ। তে তনৈফেম 

স্বয়ং তব অনুাবং ততৎ মাহাত্মাং গ্রাপিতাঃ । অতএব তীর্থানাং সর্াপাং শুরু 

অন্তএব পরমর্িগণ ভক্তি সহকার়ে যে'যে ভূতে আপনার উপাসনা 

সংসিদ্ধি লাভ করেন তাঁহা আমাকে বলুন ॥ ৩॥ ্ু 
একতা? আপনি তৃতাত্মা ও গুড় রূপে অমুদায় ভঁতে বির 
করেম এবং আঁপনি সকল দেখিতেছেন অথচ আঁপনাঁর মায়ায় টানি ৃ 
হ্যা আপনাকে কেহ দেখিতে পায় ন। ॥ ৪ | 

, এছে মহাবিভূতে । বর্গ মর্ত্য পাতাল ও দিক্ দিগন্তে আপনার: যে 
সবল বিভুৃতি আছে; সৈ সমুদায় আমাকে বলুন . তীর্থ সকধের আয় 
2... 
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তান্তে নমামি তে তীর্থ পদাজ্ব, গঞ্ষাং & ৫॥ 
শ্রীভগবান্কুবা ॥ 
এবমেতদহং পৃঃ এশ্সং গ্রশ্নবিদা বর | 
যুযুৎহ্বন।'বিনশনে সপক্ৈরর্ুনেন বৈ ৪ ৬ ॥ 
জ্ঞাত্বা জ্বাতিবধং গহ্ মধর্দ্যং রাজ্যহেতুকং । 
ততে। নি্বৃতো হৃস্তাহং হতোঁহয়মিতি লৌকিকঃ॥ ৭॥ 
স তদ] পুরুষ ব্যাত্তর যুক্ত মে প্রতিবোধিতঃ | 

তীর্থানাং পদঞ্চ তদক্ি পদ্মঞ্চেতি ॥ ৫ | 
নারাবভাঁর ভূতাঞ্জুন প্রশ্ন সহগাদিখাতবায়ং প্রশ্নঃ সাধীয়ানিতি তাবদনুমোদতে এব 

মিতি ত্রিতিঃ প্রশ্নং দ্রষ্টব্যং। সপটত্ৈ খোদ্ধ,মিচ্ছ্ঠ। বিনশনে কুরুক্ষেত্রে | ৬1 
যুযুৎগে। বিদূতি প্রশ্নে কঃ প্রসঙ্গ পুত্রাহ জান্েতি লৌফিকঃ গ্রাকৃতমতিঃ গন্ যদ! 

তো! জাতিবধানিবৃতঃ ॥ ৭ ॥ 

তদ! ময়। গ্রতিবোধিতঃ সন বথ| ত্বমতিভাষসে | এবং সংগ্রাম মুখে মামভাভাষত 

ক্রেমসন্দর্ভঃ। 

পরম্পব(ণাং পদমাশ্রয় অজি, পল্মং যত তং। শ্রোসাং মহ্্রমিব ॥৫ ॥ 

অছে! আশ্চর্ধযং বন্সিএ ইতি যন্ক প্রশ্ন ম'বাদিতেতি সঙ্গাধামাহ এবমিভি | ৬7৭0৮ 

স্বরূপ আপনার পাদপন্ধে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ 
ভগবান্ কহিলেন, হে প্রশ্ন বিদাম্বর উদ্ধব! পূর্বে কুরুক্ষেত্র 

শর়েগণ সচিত যুদ্ধ কালে অর্ছ্ছন আমাকে এইকপ প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন ॥ ৬। 

। আনি হ্তা ৫ এই ব্যকি হত এইয্ূপ লৌকিক বুদ্ধি অর্জুন রাঁজ্য 
ছেতুক জাতি বধ্যক অধর্শ; ও নিন্দনীয় জানিয়। তাহা হইছে নিবুত 

হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ 
, ছে পুরষ গে$। এক্ষণে ভুমি দাদাকে যাহা জিজামা! করিতেছ, 
তখন অর্জন আম! কর্ভক. নন। প্রক।রে গ্রতিবোধিত হইগ্াও_ দেই 



১১ ১৬]  ভীমনাগবত্তম্। ২৮৩ 

অভ্যভাষতমাষেবং যখ। তং বণ মুষ্ধনি ॥ ৮1 
অহমাক্কোদ্ধবামীযাঁ: ভূতানাং হৃহদীশ্বরং 1 
অহং সর্বাণি ভৃতানি তেষাং স্থিত্যন্তবাঁপায়ঃ ॥ ৯৫ 
অহং গত্তির্গতিষভাং কাঁপঃ কলয়তামহং। 
গুণানাং চণগ্যহুৎ সাম্যং গুধিনোুপত্তিকো গুগঃ ॥ ১ ॥ 

তথ্বদেব তবাপি কবিধ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৮৪ 

তাঃ বিভূতীঃ কথরতি অহমিতি অন্মচ্ছ সমানাধিকবণাঃ প্রথমান্ত! দ্বিতীয়ান্তাশ্চ সর্ঝা 

বিভৃতয়ঃ তাশ্চোপাসনার্থং কথ্যন্তে ষীচ কচিনির্ঘ(রণে বন্বদ্ধেচ কচিদধখ। যোগ্যং জষ্টবা। 
তনতম্চামীষাং ভূষ্তানাং আত্মেতি হুহাদিতি ঈশ্বর ইতি চ সামান্তোহং উপান্ত ইত্যর্থঃ। 
এবং সর্বত্র তেষাং স্থিভুান্তবাপায়ঃ তন্দেতুরিতার্থঃ | ৯ ॥ 

বিশেষতে। বিভূতি বাহ। কলয়তাং বশী কুর্বতাং মধো গুণানাং সত্বাধীনাং মধো 
সাম্যং প্রকৃতিঃ গুণিনি ধর্দিণি ওৎপত্তিকঃ শ্বাভাবিকে। যো গুণঃ সোঙহ* ॥ ১০ ৪ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

অত্র প্রাকতেগ্রাকতীমাহ অহমাত্মেতি। আত্মা পরমাত্ম! | সৎ হ্বতো হিহকারী। 
ঈশ্ববঃ সর্ব গ্রবর্তকশ্চ। তেছ্বেবপ্রারুতীমাহ অহমিতি। ভূতানাং মধো ভূতাঁনি মন্ৈতষ 
বিশেধান্থৃভবতি পতৈরেৰ ব্যবহার সিদ্ধেঃ । তেঘেবাপ্রাকতীমাহ তেষামিতি | স্থিভীতি 
মহত্মষ্ পুরুষঃ দর্বকারণমিভ্যর্থঃ । এবমভ্তআাপি ॥৯৪ 

গতিঃ ফলং শরণাগতির্ধা! ॥ ১০ ॥ 
রে ররর ৩ পর্ব পরার উচিত টা 

রণ স্থলে আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহ! তোমীকে 
কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ 

ছে উদ্ধব। আমি এই সকল ভূতের আত্মা মহৎ ও ঈশ্বর এবং 
আমি সমুদয় ভূতেয় অধিষ্ঠান ও তাছাদিখের সৃষ্তি স্থিতি শ্রলগেই 
হেডু॥ ৯৪ 
আরব গমনশীলদিগের গতি, রাঃ কাল ও সত্থাদি গুণের ফধ্য 

সাম্য প্রকৃতি, গুণবান্ বস্তর শ্বাভাধিক ধর্প আমি ॥ ১০ ॥ 
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গুপিনামপ্যহং নুত্রং মহতাঞ্চ মহানছং। 

সুক্ষ ণামপ্যহং জীবো! ছুর্জয়ানামহং মনঃ॥ ১১৪; 
হিরণ্যগর্তডো তেঙ্জানাং মন্ত্রাপাং প্রণবস্ত্রিবিৎ। 

অক্ষরাণামকারোহন্মি পদানি ছন্দসামহং | 

ইন্ড্রোহহং সর্বাদেবানাং বসূনাষন্মি হব্যবাট। 

আদিত্যানামহং বিষু। রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥ ১২। 

মহধীাং ভূগুরহং রাঁজধাঁণামহুৎ মনুঃ | 

" বং প্রথম কার্ধাং। মহান্ মহ্তত্বং । ৃক্ষোপাধিত্বাৎ হুঞ্জের়ত্বাচ্চ জীবন) হুক্ষতং। 
ঘৃদ্ধে গুণেনায় গুণেন চৈবমারাগ্র মাত্রো হৃবরোপি দৃষ্ট ইতি ক্রুতেঃ ॥ ১১ ॥ 

বেদানা* সন্বন্থী তেষামধ্যাপকঃ। পদানি ত্রিপদানি ব্রিপদ1 গায়ত্রীভ্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

* হধিধণানী কামধেনুঃ ॥ ১৩ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

হুষ্্।ণামিতি হুষ্মতা পরাকাঠা গ্রাপ্তো জীব ইভার্থঃ | ছজ্ঞেরতাৎ হৃক্মত্বং তদত্র ন 

বিবঙ্ষিতং মহতী চেতি সুক্াগামপীতি পরস্পর প্রতিযোগিত্বেন বাক্য দ্বযন্তানন্তর্যযোকো 

ক্রিয়ান্বারগ ভঙ্গাৎ। গ্রপঞ্চ মধ্য সর্বকারণত্বাম্মহত্তশড মহরং নাম ব্যাগ্রকস্বং নত পৃথিব্যাদ্য 
পে্ষগ়া জয়ং যণ। তত্বৎ প্রপঞ্চে জীবানামপি হুক্ত্বং পরামাণুত্বমেবেতি ম্বারনং শ্রুতয় 
চা এযোণুরাত্া চেতন! বেদিতবো। যন্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি। বালাগ্র শত 

ভাগন্ড শচধ। কলিতগ্তচ। ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। আরাগ্রমাতে। হযরোপি দৃষ্ট 

ইতি চ॥১১।১২। ১৩ ১৪৪১৫১৬১৭১৯ ২৯৪২১ ॥২২॥ 

কধলামি গুণিদিগের মধ্যে প্রথম কার্য, মহৎ পদার্থের মধ্যে মহত্ত্ব 
ও সুক্ষঘ বস্তর মধ্যে জীব এবং ছুর্জয় বস্তর মধ্যে মন.আ।মি ॥ ১১1 
;* ধ্দে সকলেয় অধ্যাপক হিরণাগর্ভ আমি, মন্ত্র সকলের মধ্যে প্রণব | 

আছি) অক্ষরের ধধ্যে অফার আমি এবং ছন্গঃ সকলের মধো ব্রিখদা 
গায়ত্রী আমি। সকল দেবতার মধ্যে ইন্জ আমি, বহুদিগের ' মধো 
ঞ্ি আমি, আদিত্যদিগের মধ্যে বিধুঃ আমি, কুদ্রেদিগের মধ্য নীল 
লোহিত আমি । ১৯৪. . 
রা * মহ্ষিদিগের মধ্যে ভূগু আমি, রাঁজর্ষিদিগের মধ্যে মন্ধু আমি;; 



১১ক্ক ১৬ ) শ্রীমন্তাগবতম্। ২ 

দেবর্ধিণাং নারনোছহং ছাবিরধাস্যাপ্রি ধেনুযু 
সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ-হুপ্্ণাংহং পতভ্রিণাঁধা) 
প্রজাপতীনাং দক্ষোহহং পিতৃণীমহমধ্যমা ॥ ১৩ 
মাং বিদ্ধযন্ধব ঈৈত্যা নাং র্ীদমনরেশয়ং। 
সোমং নক্ষজৌষধানা: খলেশং যক্ষরক্ষসাং ॥ ১৪॥ 
এরাবতং গজেক্জ্াগাং যাদসাং বরুণং প্রভুং । 

তপতাং হ্যমতাং দুষ্যং মনুষ্যাপাঞ্চ ভূপতিং ॥ ১৫ 
উচ্ৈঃশরবাস্তরঙ্গাগাং ধাতুনামন্মি কাণ্ডনং। 
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামন্মি বাস্থকিঃ ॥ ১৬ ॥ 
নাগেক্জাণামনস্তোহহং ম্বগেন্দ্রঃ শৃঙ্গ দংক্রিণাং। 

মাংন ক্ষত্রৌষধীনাং প্রতৃং সোমং যক্ষ রক্ষসাং গ্রতুং ॥ ১৪॥ 
যাদসা গ্রৃভুং তপস্ভাং গ্রতাপবভাং ছামতাং দীপ্তিমতাঞ্চ মধ্যে ॥ ১৫ ॥ 

সংযমতাং দণ্ডয়তামিতার্ঘঃ ॥ ১৬ | 
শৃ্গিণাং দংট্রণা্চ মধো তেষাং গ্রভূর্বা তূর্ধাঃ সন্ন্যাস: প্রপমঃ ব্রাহ্মণ; ॥ ১৭ ॥ 

উহ তোজ চৌতওক 

দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ আমি, ধেশু সকলের মধ্যে কামধেনু আমি, 
দিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে কপিল আমি, পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় আমি, 
প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ আমি, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যমা আমি ॥'১৩। 

হে উদ্ধব। দৈত্যদিগের মধ্যে আমাকে দৈত্যরাজ প্রহলার্দ বলিয়! 
জান, নক্ষত্র ও ৬ষধির মধ্যে আমি চত্, ক্ষ রাক্ষসের মধ্যে আঁষি 

ূ কুবের ॥ ১৪ 

গজেন্দ্রের মধ্যে এরাবত আমি, জলচয়দিগের প্রড়ু বরুণ 'আঁবি, 
রা ও ,দীপ্তিশালীর, মধ্যে দূয্য অমি, মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজ!, 

আমি ॥-১%॥- 
তরঙ্গ সকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা আমি, ধাতুর মধ্যে কাঞ্চন আনি, 

| মগক্্ার মাধ্য ব্য আমি, সপপের মধ্যে বাকি আমি ॥ ১৬॥ : | 
নাগ্রেক্রদিগের মধ্যে অনন্ত আমি, শৃ্গি এবং দংগরি পশুর মে 

54444 
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রন িকজ 

আশ্রমা ণামহং তৃর্ষ্যো বর্ণানাং প্রথয়োহনঘ 11১৭ ॥ 
তীর্ধানাং আোতসাং গঙ্গা সমুদ্রেঃ পয়সাযহং 1 

আয়ুধানাং ধঙুদহং ভিপুরক়্ে। ধমুক্ষতাং ॥ ১৮ ॥ 

ধিষানামঝ্যহং মেক্সর্গহনানাং হিমালয় 
ধনম্পতীনাযশ্বখ ওষধীনামহং বাঃ ॥ ১৯। 
পুরোধসাং বশিষ্ঠোহহং ত্রন্গিষ্ঠানাং রৃহস্পতিঃ | 
ক্কন্দোহহং সর্বসেমান্তামগ্রণ্যাং তগবানজঃ ॥ ২০ ॥ 
যঙ্ঞনাং ব্রহ্মবঙ্জোহহ্ৎ অ্রতানামবিহ্িংসনং | 

আো্চসাং প্রথাহানাঞ সরপাং স্থিরোদকাশয়ানাং 1 ২৮ ॥ 

বিষ্যান।ং নিবাস স্থানানং গহনানা" ছুর্গমানাং ॥ ১৯। 
রহ্গি্ঠানাং বেদার্থ নিষ্ঠানাং| সেনান্ত।ং চসুপতীমাঞ্চ । অগ্রণ্যানা সপ্পার্গ গ্রবর্ত 

কানাং অজে। ব্র্থা | ২₹। 

গুচীনাং শোধকানামপি মার্জনোক্ষণ ধর্ষপাদীনা* মধ্যে বাধাদি রূপঃ শোধকো- 
হ্হং ॥ ২১ ॥ 

শসা 

লিংহ অমি, আশমের মধ্যে সম্গ্যাস আশ্রম আমি, বর্ণের মধ্যে ব্রক্ষণ 
আমি] ১৭.] 

শ্োতঃম্বতী তীর্থ মধ্যে গঙ্গা আমি, সরোবরের মধ্যে সমুদ্র আমি, 
আম়ুধের মধ্যে ধনু আমি, ধনুর্ধরির মধো ভ্রিপুরারি আমি 7 ১৮ ॥ 

নিবাস স্থান মধ্যে স্থমের আমি, ছুর্গমের মধ্যে হিমালয় আমি, 
ব্লণক্ষর মধ্য অশ্ব বুক্দ আমি, শস্ত সকলের মধ্যে যব আমি [১৯ 

,. পুরকাছিতেছ মধ্যে রশ্ষ আমি, বদ্ষিঠদিগের মধ্যে ব্বহস্পতি আমি 
স্নোপতির মধ্যে কার্তিকের আমি, সত্মার্গ,প্রবর্তকদিগের মধ্যে রক্গা 
আমি ॥* 
২ এযজের মধ্যে প্রহ্ধধজ্ঞ আয়, ব্রতের মধ্যে অহিংসা ভরত জমি, 
2 ল্ক্ক্ক্্্্াকক্ 



তক্ষক ১জ | 

বাযগ্নরকাগু খাগাঙা সচিমাধপ্যহঘর্ডজি ৮ রাত ও 
যোগানামাঞ্ সংরাধোন্মঞ্োহসি। বিভিগীষতীতা, 

আন্বীক্ষিকী কৌশদবসাহাবিবষ্পখ্যাতিবানিবাহ£ ২২ ॥ 
স্ত্রীণান্ত টির ৮3৬৯ ্বাতুযো মু. * ৯ রি 

যোগানাং যোগাানাং অষ্টানা, মক নয, উজ 'ময়ে। নীতি 
কৌশল।নাং বিবেকাদিনৈপুগানাং ়ধ্যে আহিক্লিবীং আত্মানাত্ম -ব্যিৰক্, বিদ্যা. আখ্যা": 
তান্তপাখাত্যাত্ব খ্যাতা মং যা ততানিরবচনীয় খ্যাতি বাদিনামেবমিদমেষং বেতি, যোহর : 
বিকল্প; সোংহং ॥২২॥ | 

কুমারং সনৎকুমার£ ২৩ 

. ফ্রমসন্দর্ভঃ।.' 

খ্যাতিবাদিনামিতি। “তথাহি। -আক্মখাতি. রসৎখ্যাতি' রখ্যাতিঃ খ্যাতি রসথ। ? 

তথ! নির্বচন খ্যাতি রিক্কোতং-খাতি পঞ্কং। বিজ্ঞান শৃন্ত মীমাংসা তর্কে খনৈত'বিদাং 

'মতমিতি। অন্রান্ত বৃর্তি রূপ বিজ্ঞান, পরং পরব ততদ্বিষযাকার' 'তর .ঘহির্ভাসতে। 
স্বাপ্সিক বিষয় বদিতি বিজ্ঞানবাদিনঃ তেচ শুক্রি রজত।ধারাকা-খ্যাতিং মন্তাত্তে | : তাপ 

লক্ষণ" । অলীক পদার্থ তয়! ভাষমাগত্ব মদখখ্যাতিকিস্ি+: যা-সঙাখ্য' লুিমেবহষ্েণা 

ত্বন! ভাতে তণা.রক্ষভাত্মনাপি ভাসতে । . বিদ্ধ :যর রজতাগিক মর্থক্রিয়।কারিণঃ! গ্তাখ 
তথালীকঃ পদার্থ তয় বাবস্রিন্রত ইত্যর্থ: । অথ শুক্যাদি- গরদ্পরা.: বঘা..রিজতাদি পর 

পর .রূপমপি বন্ধ'জাহ-মন্তীতি মীঙাংসকাঃ ৮. ৫৮: গুদিৎ রবাভাজায়খ্যাতিং মনা 
তত্তাম্চ রক্ষ1ত। ..প্রম্পর'মুংগ্লেষেও তেজ্জার ধর) তব খ্াছিরিতি দিজটাকামাধ1 খেক 
গ্রহণমিতি চ। ইদং ত। পরামর্শেন গুরুযাদিকং গৃহৃতে ।. তত্তা, পরামর্শেনতু, রৃজতং.. 

সংশোধরু: পন্বার্ধের সেঃ, অগি-সুঘানি অল্যাও বায কপ চি 
আমি (৫২১॥ | 
যেঠগের। যেত আক সংযয়া অর্থ লমইঘিফোগাঙ্জানি টেুদিগের 

মধ্যে রীতি,মাসি:ফ্যেকাদি, নৈুগোটাননেটোজাঙ্যানায়াবিধেক আমি 
যারা দিযোরম্যধ্য মিক্স আহি ২9 
স্ীদিগের মধ্যে শতয়পা আমি, পুর্ষদিগের মধ্যে শ্ীতূঁবহিদু 
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নারায়ণে। মুনীনাঞ্চ বুম!রো আঙ্গচারিপাং ॥ ২৩॥ 

ধর্নাপামন্টি সন্ন্যাস; ক্ষেমাগামবহির্ষতিঃ। 
. গুহানাং হবু মৌনং-মিধুনানাদজত্বহং ॥ ২৪1 

টি উর রি 

সল্লাসে! তৃ্চান্ডয় দানং ক্ষেবানাদতরস্থানানাং ছধ্যে অবহির্মতিঃ অভ্তনিষ্ঠ। দুনৃতং 
প্রিয় বচনং মৌনঞ্চ নহি প্রিয় ভাষণে মৌনেচ পুরুষন্তাতিগ্রায়ো জ্ঞারতে। অজঃ প্রজ1 
পতিঃ যন্ত দ্বেহার্ধাত্যাং মিধুনমতৃৎ স এব মিথুনং সুখ্যং অর্ধ! বা এফ আত্মনো! যৎ গত্ধীতি 
শ্রুতেঃ 8 ২৪॥ 

( পর 

জেমমন্দর্ভঃ | 

অক্যেদেন গ্রহণস্ত মানস দোষাদিতভ্র্খঃ। অথদাণুকাদ্যারভ্েণ তততগ্দবাং জাতে ইতি 

ভার্কিকাঃ! তেচগুক্ি রহতাগাবন্তথ। খাতিং মন্তষ্থে। তন্তাশ্চ লক্ষণং । আম্বতি 

তথ নংসর্গোভখ। খাতি রিতি। পূর্ণ রক্ষতাদি ধর্মাভাব বি শুক্তাদি বন্থনি পূর্ণ ত্কর্্া 
রোগোহভথ। খ্যাতিরিস্তার্থঃ। বিরুদ্ধ গ্রকারকং জ্ঞানমেক বৃত্বান্তথ! খ্যাতিরিতি প্রাচীন 

তার্বিকাঃ। অথ সর্ধমেব খ্ৈতমনির্ধচনীর়মিভাঘৈত বাদিনঃ। তেচ তন্ত মৃষ্টাস্তে গুক্কি 
র্মতাদাবনির্ধচীয় খ্যাতিং মন্তত্তে । ভত্তাশ্চ লক্ষণং। জ্ঞান বাধিতত্বাৎ সতো!, 
ভিল্নং। তথাপ্যাপাতত উপলভামানত্বাৎ মতো ভিরং। তথাস্বে সৃতি সদ নদনাত্বকং 
জ্ঞান মনীর্ঘঘচনীর খ্যাতিরিসার্থ:। ম্বমতে ভু বিকল্পঃ খাতি বাদিনামিত্াক্ত)। ভেট 
বিকল্প! যম পক্তিষয়া এবেকি ন পরম্পর মদ্যাপি ব্[চ্ছিনান্তে । তন তাৎ প্রতি গাগা 
শক়েপ্যাচিষ্বাত্বং বিজ্ঞাপা ত্মরস্বাং সর্বজাতিস্তা খ্যাতিশছলের প্রকিপাদিতং ॥ ২৩ $ ৪ ॥ 

আমি, গুণিদিগের মধ্যে নারায়ণ আমি, ব্রক্ষচারির মধো গনতকুমার 
আমি। ২৩৪ 

১. ভিটরনিটিরিনিটিরাধ অর্থৎ শ্রীণির গ্রতি অনয গান আমি, 
অন্য স্থানের মধ্যে -অবহির্মতি অর্থাৎ অন্তরনি্ঠা জতি মি, গুগ্ছলদাখের 
মধ্যে সুনৃত ও যৌন জাদি, মিগুপের মধ্যে তৎ কারণ প্রজপিতি 

| আনি । টু? 



১১ক্ক ১৬অ] জীমাগবতম্। ২৮৯ 

সহবৎসরোহল্মামিনিযায়তূনাং মধুয়াধযো৷ | : 
মাপানাং মাগশিরধোধহং নক্ষরোশাং তথাভিজিৎ ॥ ২৫ 

অহং যুগানাঞ হাতং বীগাপাং দেবলোই২সিতঃ। 
দ্বৈপায়নোৎস্মি ব্যাসানাং কধীনাং কাব্য আত্মবান্ ॥ ২৬ ॥ 
বাহদেবো তগবতা তন্ক ভাগিধতেযহং | 

অনিষেষাথাং অগ্রমত্তানাং মধুমাধবো বসন্ত ইনার । অভিজিহ্ত্তরাধাড। চতুর্থ 
পাদঃ | তথাচ শ্রুতিং অভিভিপ্লাম নক্ষজং উপরিষ্ঠাদাবাঢ়ান।ং অধস্তাচ্ছে,পায়া 

ইতাদি ॥২৫॥ 

কুতং কৃতষুগং দেবলঃ খঅসিভশ্চ ব্যাসানাং বেধবিভাগ ফতৃণাং ক্ষবীলাং বিহ্যাং 

কাবাঃ শুজ্রঃ 1 ২৬ | 

তগবন্তাং উৎপত্ধিং গরলয়ঞষ তৃতানামাগন্তিং গতি*। যেত বিামবিগণিধ স 

ক্রমসনদর্ভঃ। 

টীকায়ামতিজিত্যাদৌ উন্রঃ শ্রবণঃ | আবাত1 চোত্তয়াযাড়া তয়োশ্তূর্ঘঃ পাদ ইতি 
ধাখোয়* 1২৫। 

কবীনাং দগ্ডনীত্যাদ্যাত্ম জ্ঞান পর্ধান্ত শাস্ত্র বিহধাং মধ অহং ফাবাঃ। ধতেো। মৌ 
আত্মবান্ আগ্মানাত্ম বিবেকজ্ঞঃ ? ২৬ ॥ 

ভগবন্তাং বড়া যুদ্ত তগবদাবির্ভাবানাং মধো বাহুদেষস্ততৃযাহাত়তাদি সপ: । 

অনেন স্বন্ত 'ভতোপি পরস্বং দর্শিচং ৷ উৎপতযাছি ঘুক্কানাফিতি বাখায় খুস্াদিত্ে 

অপ্রমত্তদিগের সম্থংসর আমি, তুর অধো বসন্ত আমি, মানের মধ্যে 
অগ্রহায়ণ মাস আমি, নক্ষপ্রের মধ্যে অভিজিৎ নক্ষত্রে আমি & ৫ 8, - 

ঘুগের মধ্যে সত্যযুগ আমি, ধীরধিগেক় সধ্যে অসিত দেখল আমি,, 
নেদ বিভাগ কর্তার মধ্যে. দৈপায়দ। জমি; কবিনিগের) দাখো গজ 
আমি. ॥ ২৬ ॥ 

তগবান্দিগের মধ্যে বাসুদেব জামি, ভাগবতের মধ্যে উদ সানি, 



কু 

৮. 

৯৯? ঞীনন্কাকতম্। [১১ক্ষ ৮ 

কিং পুরযাথ1। হনুমান ক্রিয়া সে, জুদর্পনিত॥ হি । 

মণীনাং পপর গালি, গয়ায়ঃ জতণাণসাৎ। - 
কুশোহন্ি দর্দব২তী নন গিকামা য় ছব্ঃিষছং | ৯৮ 
ব্যরদয়িনায়হূংলঙ্মীঃ কিতবানা? ছদএক্ং । 
তিতিক্ষ্মি তিতিন্িণাঃ মত্বং-সন্ধব্াকহং ॥ ২৯ ॥. 

ওজঃ সহেো! বলবতাং কর্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাং। 

বাঁচ্য! ভগবানিতি ইত্োবং শক্ষণানাং ॥ ২৭ ॥ 

' ছৃণেশসাং সুদারাণাং দর্ভজতীনা' কাশনুর্ধার্দঁনাং হবিঃযু চর পুরোড়াশাদিু ছতেষু 

বা ॥২৮॥। . 

" লক্দী ধর্নাদি সম্পৎ ॥ ২৯॥ 
বলবতাং ওজঃ সহশ্চ গাত্বতাং ভাগবচানাং ভতক্যাকতং কর্দপাহমিভাথঃ। ক্চেযামেৰ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
শ্রণ্ডে বিজাতীয়ত্মেন নির্ধারণানুপপত্তেঃ ॥ ২৭ ॥ 

ঈরামাং গগ্া রাগ্োশ্ীত্যমেন সফৌন্তভগ্ত গওজাতীয়ত্বং ব্যজিতং অন্তএব ক্রেমনদ্ীপি 

(কায়াং কোস্ততং ভাদুমন্তমিতি তদ্ধযানং দর্শিতং | ইন্ত্নীল জাতীর়ত্বং ভু মাঁরায়ণ বৃ 
ডুবে রহদতত েয়ং | ২৮ ২৯ ও 

হঃ খলু তাদশ জীবাসন্তাবে ততৎ কর্পার্থ, সহ সবিষ্ঠধতি। বক্ত রূপেণেজ বং ।৩+ ॥ 
পেপসি পনি 

কিংগুরুষদিগের মধ্যে হসুমাদ্ আছি, বিদ্যাধরধিগের মধো হার্শপ 
। আমি । হ৭ | 

|" ১পির দধো পল্লরাগ মণি আমি, গলায় ধস্ত় গধ্যে পায়কোষ আমি, 
দর্ভজাতিয় সগো কুশ জাসি, ইবির সধো গবা গ্বৃত আমি ॥ ২৮ ॥ 

' ধ্যবগারিদিলের লঙ্গদী অসি, ধূর্তদিগের মধ্যে ছল জাল, ভিতিগু- 
দিগের গো ভিডিজদ আদি, লখযাস্দিগেয স জাদি ॥ ২৯। 

_ যলবানদিগের ওজ ও সহ অর্থাৎ ইন্ড্ির ও দনের গন্ডি জাঁমি, 
ভাগধতনিগের ওভিত 'কর্ধা আসি, বৃহার্জনৈ অর্থাৎ খাদের, সন্র্যণ, 
0৯৮ তা 



১১্ক ৬ " জিবতৰবর্তম্। ২৪১ | 

সাত 'অবদৃনিমাদিসূর্তিরহৎ য় ॥ ৩০ 
বিশ্বাবনুঃ গুর্বাচি গিরনধর্বাপ্দার মহ 1527 1. 
ভূধরাণামহং স্থৈর্ষযহ গঙ্মাভ্মহ্ৎ-ভুবঃ ॥ ৬১ | 

 অথাধরসম্চ পরয়, গেছিঠানাং বিতর: ৯ 
' প্রভা মুূর্েন্ন্ তারাণা। পিক হছং ভন গরঃ খাঁ ৩২ 

ব্রহ্মণ্যানাং বলির়হং বরানামহমর্জধুন$) 
ভূতানাং স্থিতিরৎগত্তিরহং বৈ প্রতিষংক্রমঃ ॥৩৩॥ 
গত্যুজ্যৎসর্গোপাদানমানন্দ স্পশ লক্ষণং।, 

নব হার্চনে সপ এ ্রঙ্জাণ ইতি 
যা নবমুর্ধয় স্তাসাং মধো বানুদেবাখা। ॥ ৩০ ॥ 

' গরন্বর্বাণাং রিশ্বাব্জ্ঃ অন্নরদাং পুর্বচিন্তিঃ গরমাজং আবিকতং ১ 8. 
পরমে! মুধুরং | পরঃ পরাখ্াঃ শব্খঃ ॥ ৩২ ॥ 

অর্জুনঃ পার্থ; ভৃহানাং প্রাণিনাং গ্রতি সংক্রমঃ গ্রলয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 

গত্যাদয়ঃ পঞ্চ কর্মের বাপারাঃ পর্শাদয়ো জ্ঞানেক্জিয় ব্যাপার! সতত. লক্ষণ মং 

তির ওসপসরটিসি 

শি 

ক্ামসমার্ড১ 1 | 

; চীকারাষবি্ততমিতি ফুৎলিভং বা।বর্তগতি | ুশ্যোগন্' গথিবযাং চি আতা? 
অপাঃ রসঙ্চ পরম ইতাত্বরে ভাশ্চ-| ১ ॥ ৩২ | ৩৩ 1 - ১৯৮2 ০ ৫ কাকা 

 হৃর্যোজ্রয়াধামিজিয়মিতি তচ্চুক্ি। হেতুন্িতযথঃ 1 চক্ষু রিতযানি জে | ৩৪ 8 
ও টে 

প্রদান, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীন, ব্রা, নৃদ্ত্হ ও ও রঙ এই. নব 
ত্তির মধ্যে আদি সু বাস্থদেব আমি, 0৩০... 7 

. গন্ধর্বদিগের, মধ্যে বিশ্বাস. আমি, অপারাগণের মধ্যে র্ধাচিতি 
সামি, তৃধ্র (পর্বত) দিগের সৈষ্য আিসুিবীর, গন্ধ মাত্র আমি ॥ ৩১ 

“জলের মধুর রদ আমি) তেজন্বীদিগের- মধ্যে রখ আনি, সু চক্র 
ও তারা্গিগেয প্রতী আমি, 'আকাণের পরাধয পর আজি ৩২ 

০৫ * 

.এক্রাঙ্ষণ ভক্ুিগ্রের মান্য জায়, না গুণের মৃধা জ টি 
শে রগ গ্রধনয় আমি ॥৩৩1- চিতা 
জর গমন; কখন, ভাগ গ্রহণ ও আনদা আসি 'এষং. 



রা ৰ ১১৫ 
২৯২ | স্রীমপ্ভীগবতমূ । [ ১১ক্ক.১৬অ 

আব্বাদঃ ভ্রতাবস্রাণমহং সর্বেক্ত্রিয়েজ্ছিয়ং ॥ ৩৪ £ 

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপঙ্গ্যোতিরহং মহান্। . 

মর্বেশ্রিয়াণাসিন্ত্রিরং ততদগ,হণশক্তিরপাহং ॥ ৩৪ ॥ 

তদেবং তত্তনির্ধারণেন তৎ চ্তৎ সন্বন্ধেনচ বিশেষচ্ঠে! বিভূতী মিরপা ইদানীং 
সামান্তঃ সর্বা অপি নিরূপয়তি পৃথিবীতি মার্ধ দ্বয়েন পৃথিব্যাদি শষেন তন্মাত্রাণি বিব- 
ক্ষিতানি জহং অহঙ্কারং মহান্ মহত্তত্বং এভাঃ সপ্ত প্রকৃতি বিকতয়ঃ। বিকারঃ পঞ্চ মহ! 

ভূতানি একাদশেক্ত্রিয়াণি চ ইতোবং ষোড়শ সংখাকঃ। পুরুষে! জীবঃ অবাক্তং গ্রকৃতিঃ 

এবং পঞ্চবিংশতি ভত্বানি। তছুক্তং মূল ্রকৃতি রবিকৃতি .মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকুতয়ঃ 
সপ্ট ষোড়শ কলশ্চ বিকারে। ন প্রকৃতি নবিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। কিঞ্চ রজঃ মত্বং তম 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

পৃথিবীতি মার্ধকং । পরং রঙ্গচেতি ব্রহ্মগোপি শ্ববিভৃতিত্বং দর্শিতং | যুত্তপঞ্চ তৎ। 
বিশিষ্ট তয়াবির্ভাবাচ্ছী তগবতে। ধর্দি রূপত্বং । অবশিষ্ট তয়াবির্ভাবাস্থ দ্ধণে! ধর্ম রূপত্বং। 

ভতঃ পূর্বন্ত মণ্ডল স্থানীয়ত্বমিতি ভাবঃ। অত্র শ্ীবিষুপুরাথমপি সংখ্বাবদতে। শুতাশ্রয়ঃ 

সচিত্তস্ত সর্বক্সস্ত তথাত্মন ইতি | ব্যাখাতঞ্চ শ্বামিভিঃ সর্ধগন্ঠাত্বনঃ পরব্রহ্ধণো 
প্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠ1 | 'তহ্ক্তং ভীভগবতা ব্রদ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতীতি | অন্রচ তৈ ব্ণাখ্যাতং। 

বঙ্গপোহি প্রতিষ্ঠ। ঘনীভৃতং ব্রদ্ৈবাহং । যপ| ঘনীভূত প্রকাশ এব সুর্য মগুলং' 
তদিতার্থ । ইতি প্রীমতভ্তদেবেনাপি খৈবোক্কং মদদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রঙ্গেতি 
শব্বিতমিতি ব্রক্ষমংহিতায়াঞ্চ । বন্ত গ্রভ! প্রভবঙো অগদণ্ড কোটি কোটিঘশেষ 
বনগুধাদি বিভৃতি ভিন্নং | তস্ন্জম নিক্ষলমনস্তমশেষ ভূতং গোবিন্মমার্দি পুরুষং তমহং 
তঙ্গামীতি | শ্রীষামুনাচার্ধ্য চরণৈরপি। য্দও ভাগাম্কর গোচরঞ্চ বদ্দশোতরাখাবরণানি 

যানিচ। গুণাঃ গরাধানং পুরুষং পরং পদং পরাৎপরহ ব্রঙ্গচ তে বিভৃতয় ইতি । অতএবাহ 
প্রীঞ্রবঃ। হয! নির্বৃতি ভ্ৃমনৃভৃতাং তব পাদপঞ্পা ধানাস্তবজ্জন কথা শ্রবণেন বান্তাৎ। সা 

্রদ্ধণি শ্বমহিমস্পি নাথ মাতৃৎ কিন্বস্তকাসি লুল্িতাৎ গততাং বিমানাদিতি। অতএব 
উগবাগুণেনাত্মারামাণামাকর্ষণং সম্ভবতি। বথা আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যার্দো। শ্বসখ 
নিভৃত চেত1 ইত্যাদৌ। দৃষ্শ্চ তখৈব ভ্রীব্যামনারদ সম্বাদে প্রথমে । ভত্র বিশেধঃ 

পাঁচ জ্ঞানেজ্দ্রিয়ের দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদ, শ্রবণ ও অবস্ত্রীণ আমি 1৩৪৪ 
. পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, শহঙ্কার, মহৎ, যৌঁড়শবিকার 
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বিকারঃ পুরুষোহ্ব্যক্তং রজঃ সত্বং তম; পরং ॥ ৩৫1 

অহমেতৎ প্রসংখ্যানং জ্ঞানং ততবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬ 

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিন] বিনা । 

সর্ববাত্মনাপি সর্ধেণ ন ভাবে বিদ্যুতে কচিৎ॥ ৩৭ ॥ 

সংখ্যানং পরমাণুনাং কালেন ক্রিয়তে ময়] | ৃ 

ইতি গ্রকৃতে গু'ণাশ্চ পরং ব্রঙ্গ চ তদেতৎ সর্বমহমেব | ৩৫ 1 

এতদেেব সংক্ষিপ]াহ ময়েতি জীবেশ্বর রূপে | দ্বিবিধো! যো ভাবঃ যশ্চ গুণ গুণি রূপঃ 

ধশ্চ ক্গেত্রজ্ঞ ক্ষেতররূপঃ স মর্বোপি মায়াবিন! মন্্াতিরেকেণ নাস্তি অহমেষ সর্ব 
মিভাথং ॥ ৩৭। 

নম সামান্তহঃ কিমেবং লংঙ্ষিপ) কণয়সি পূর্ববযির্ধারণ সন্বন্ধান্ভযাং বিশেষভ সর্ব; কথ 

য়েতি চেত্তত্রাহ ন'খ।নং পৃথিব্যা্ি পরমাণুনাং কালেন মহত তদপি মট্য়ব জ্রিয়ছে কত্ব। 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

শ্ঙুগবৎ সনন্ভে দৃশ্তঃ ॥ ৩৫ 1 ৩৬। 
ময়! বিন! ভাবঃ পদা্থমান্র কচিল্ল বিদ্যুতে সর্বাকারণং মাং বিনা তন্ত শশ শৃঙ্গাদি 

গণনাস্তঃ পাতাৎ । নন্ু মহত শ্ষ্ট পুকষাদি লক্ষপেশ্বরাদয়ঃ কারণানি সম্তি তত শ্তৈরেষ 

ততন্তেত্ভতি (| তত্রাহ ময়েবেশ্বরাদি রূপেণেতার্থঃ । কারণ বাতিরেকে কার্যা বাতি 
রেকাদিতি ভাবঃ । অনেনানন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেখরাবস্থাভোপি শক পরত্বং দর্শিতং। 

যটৈঝোক্ং শ্রীগীতানথ। ঈশ্বরঃ সর্ব তৃতানামিশ্তাদিতিঃ ॥ ৩৭ | 
কালেন সর্ধাস্তর্যামিন! ময়! পৃথিবাদি পরমাণুনাং সংখানং ক্রিয়তে জ্ঞায়তে ইতার্থঃ। 

নর্বজত্বাদাব)ভিচারাদিতি ভাবঃ| তথাপি মে বিড্ুতীনাং ন তথেতি তাসামনন্থত্াদিতি 

ভাবঃ। কুধাতোঃ সর্বধাত্বথান্ুগতত্বাৎ তথা বাখাতভং | শিষ্টকুদিতি সহশ্র নাম বৎ। 

পুরুষ, অব্যক্ত, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এ সমুদয় আমি ॥ ৩৫ ॥ . 

এবং এ সমুদয়ের পরিগণন ভ্রম আমি, তথা জ্ঞানফল ও তত্ব 
নির্ণয় আমি ॥ ৩৬। * 

ঈশ্বর, জীব, ৭, গুণী, ক্ষেঅ, ক্ষেত্রজ্ঞ এ সমুদয় আমি, আম! 
ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই 1 ৩৭॥ 

আমি পৃথিব্যাদির পরমাণু সকলকে কালক্রমে গণন! করিতে পারি, 
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ন তথ! মে বিভূতীনাং স্থজতোহগানি কোটিশঃ ॥ ৩৮1 
তেয়ঃ গ্ঃ কীর্তিরৈস্ব্্যং ত্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ। 
বীর্ধ্যং তিত্তিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র সমেহংশকঃ॥ ৩৯ ॥ 

এত। স্তে কীর্তিতাঃ সর্ববাঃ সংক্ষেপেণ বিভৃতয়ঃ | 

বজ,ং শকাতে তথাপি মে বিভৃতীনাং সংখানং কর্তূং ন শক্তে কুত ইতাহ হতো 
ইখানীতি। যদ| ময়। স্জ্যমানানাং ব্রদ্ধাগডানামেব তাবৎ লংখা। নাগ্গি তদ! কুতত্তদা- 

তানাং মংখোতার্থ। ॥ ৩৮ ॥ 

তত্র।পি বিশেষতঃ সর্ব অপি সংক্ষেপতঃ কথয়াসীত্যাহ তেজ: প্রভাবঃ প্রাঃ সম্পৎ 

মৌছগং মনে। নয়নাহলাদকং ভগে! ভাগ্যৎ বীর্যযং বলং অংশকো বিভৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 

উপসংহরতি এত। ইতি এতেচ বিভৃতি ভেদাঃ মরি চিত্তাবতারায় কথণিতাঃ অতে| 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

তত্রাস্ত তাবম্মহ। বৈকুগেশ্বর রূপন্ত মম ব্রদ্মাণ কোর্টি অষ্রবস্থন্তাপি নজ্ঞায়ত ইত্যাহ 

স্থজত ইতি ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ 
এন্ড ইন্ছি ছত্রিন্তায়েন | পরমাত্বাদীনাং মনে! বিকারত্াভাবাৎ । যদ্বা। এত 

ভূতয়ঃ সংক্ষেপে কীন্তিতা অপি সামান্ত বিশেষাভ্য|ং সর্ব্াা এব কীর্ডিতাঃ। তত্র তে 
পৌরুষেয় গ্রমাণাতীতা: পরমাত্ব। বানুদেব নারায়ণ পর ব্রহ্ম রূপ অপি কীর্তিতাঃ। কিন্তু 

এতে পৌরুষেয় গ্রমাণ গোচরাঃ মর্বতৃভাদয়স্ত মনো বিকারাঃ এব | মচ্ছক্কি লেশ। 

| ভামাবেশিত্েন মনমৈব মন্তমানাঃ ৷ যথ। রাজাশ্রিতে রাজত্বং বাচ! গৌণা! বৃত্তাভি ধীয়তে 
| তগ্তুল্যাঃ নতু পরমাম্মাদি বা বন্রপ। ইতার্থ;। যন্ধা মনে! বিকারয়স্তীতি মনে বিকারাঃ | 

তর্ি কখংস্ব বিভৃতিত্বেন নিঃস্রে়্স হেতুত্মুপদিস্তে । তত্রাহ্ যথেতি থা যেন 
ক ০০ উরি আর 

1 

| কিন্তু ব্রহ্মা কৃষ্টি রূপ আসার কোটি কোটি বিভূতির সংখ্যা করিতে 
পারি ন! ॥ ৩৮ ॥ 

যেখানে যেখাঁনে তেজ সৌন্দর্য কীর্তি এশ্য্য লঙ্জ। দান মনো- 
হরতা! ভাগ্য বীষ্য' তিতিক্ষা, ও জ্ঞান আছে, মে সকলই আমার 
ধশ | ৩৯ ॥ 

,এ সমুদয় বিভূতি আমি.তোমার নিকট : সং ক্ষেপে বনি করিলাম, 

| ৯ 
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মনো! বিকার! এবৈতে যথ। বাচাহভিধীয়তে ॥ ৪০ ॥ 
বাচং যচ্ছ মনে! ষচ্ছ প্রাণং যচ্ছেক্ড্রিয়াপিচ। 

আত্মানমাত্বন। যচ্ছ ন ভূয়ঃ কপ্পসেহধ্বনে ॥ ৪১ ॥ 

যে! বৈ বাজ্সনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়! যতিঃ 
তস্ ব্রতং তপোদানং অবত্যামঘটান্তু বগু ॥ ৪২ ॥ 

তন্াদ্বচে। মনঃ প্রাণান্ নিষচ্ছেম্বাৎপরায়ণঃ | 

শত ৯ ৮ স্কপর 

পল, আপ এপ প-৫৮-০পবর সপ 

নাত্রাতীবাভিনিবেশঃ কর্তবা ইত্যত আহ মনোবিকার! এব নতু পরমার্থাঃ যথা কথপ্চিৎ 

খপুষ্পা্দি বাত্মাত্রেণাভিধীয়তে তত্তুল্যাঃ ॥ ৪০ ॥ 

তম্মা্থাগাদীন্ যচ্ছ আত্মানং বুদ্ধিং আত্মনা সত্ব সম্পরয়! তয়ৈব নিষচ্ছ অধ্বনে সংসার 
মার্গীয় ॥ ৪১ ॥ 

অনংযমনে দোষমাহ। অসং যচ্ছনন সংযচ্ছতি ॥ ৪২॥ 
পরিসমাপ্যতে কৃতকৃতো! ভবতীত্যর্থং ॥ ৪৩ ॥ 

সপ শপ সস পপ 

মদগ্ণাংশাতিব্যক্তি গ্রকারেণ বাচা মন্লিগম লক্ষণয়াভিধীয়তে গ্রতিপাঁদ্াতে তথা তৎ 

গ্রকারেণৈব তে মান্তা ন বহিদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ ॥ ৪* | 
বহির্ঘ্টিমেৰ সর্বথ। বারয়তি বাচমিতি দ্বাভয।ং। তক্মাৎ মমো বিকার ময় বাগাদিকং 

নিষচ্ছেত্যর্থঃ। আত্মানং বুদ্ধিং সত্ব সম্পরয়া তয়ৈব নিষচ্ছ। অধ্যনে সংসার 
মার্গায় ॥ ৪১ ॥ ৪২॥ 

শ্বয়মেব তথৈব স্পষ্টযন্নপসংহরতি। তলন্মাদিতি। ময়ি শ্রীকষ্ণরূপে পরমাখ্মাদি রূপে 

এ সমুদায় মনের বিকার মাত্র ও বাক্যে বচনীয় মাত্র ॥ ৪ ॥ 

অতএব বাক্য মন প্রাণ ইন্ছিয় ও আত্ম সংযম কর, তাহা! হইলে 
আর সংলারমার্গে আমিতে হইবে না ॥ ৪১ ॥ 

যোগী ব্যক্তি যদি সম্যক রূপে বুদ্ধির সহিত বাক্য মনের সংযম ন। 

করেন, তবে আম ঘট হইতে জল নিঃঅবের ন্যায় তাহার ভ্রত- দান 
তপস্তা! সমুদয় নিঃস্থত হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥ 

অড়এব মত পরায়ণ হইয়। মন্ত্তিযুক্ত বুদ্ধি দ্বায়া বাঁক্য মনও প্রাণ 

? 
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মন্তজিযুক্তয়। বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥ ৪৩। 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহুংস্যাং সংহ্িতাঁয়াং বৈয়াসিক্যাং 

একাদশক্ষন্ধে প্রীভগবছুদ্ধব সম্বাদে মহাবিভূতিঃ যোড়শোহধ্যায়ঃ |%।১৬ 
শ্রীউদ্ধব উবাচ ॥ 
যন্তয়াভিহিতঃ পুর্ববং ধর্শাস্মতক্তি লক্ষণঃ। 

| ॥%॥ ইতোকাদশে যোড়শঃ 1%॥ ৃ 

ততঃ সগ্তদশে পৃষ্টে শ্বধর্থে ভক্তি লক্ষণে । হংসোক্তং ধর্ম মন্বাহ ব্রক্ষচারি গৃহ 
হয়োঃ ॥ ০ ॥ র 

কর্মাহং বিদ্ধি সাত্বতামিতি তত্র ভক্কা| কৃতং কর্ম মোক্ষসাধনং মদ্বিভৃতি রিত্যুক্তং। 

তক মাধনত্ব্চ কর্মণাং ময়োদিতেঘবহিতঃ স্বধর্মেঘিত্যাদিন] তত্র তন্রোক্ং। নচ 

কর্মানুষ্ঠাতুণাং নিয়মেন ভক্তি দুতে অতঃ পৃচ্ছতি মন্্য়েতি সপ্ততিঃ পুর্বং কল্লাদৌ 

ক্রমসনর্ভঃ। 

ব! ভক্তিঃ শ্রদ্ধা তদধূক্য়| বুদ্ধা। অহমেব বচে! মন আদীনাং পরমায়ণমাশ্রয়ো! যস্ত তথা 
ভূতঃ সন্ প্রাকৃত বচ আদীমিষচ্ছেৎ তত উর্ধাং ন কিঞিৎ জ্ঞানাদিন। কৃত্যমন্তী তার; ॥ ৪৩। ূ 

॥*্॥ ইতোকাদশ ক্রমসন্দর্ভে যোড়শঃ ॥ *॥ ৰ 

যত্বয়েতি যুগ্াকং | বর্ণাদীনাং যে! ধর্ম স্বয়! গ্রোক্স্তেন ধর্দেণ বখাছীানেল | 

তাং নৃমাজাণাং ত্বয়ি তন্কি 9ভরবেৎ। তত্বথা মম মাং প্রত্তি আখ্যাতুমহ্সীতি দ্বয়োর 

সবয়ঃ। তত্তক্তি লক্ষণ: ততকেঃ সাধনং ধৈব ত্বন্থকিঃ কর্ম্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাঁমিতাত্রার্চনাদি 

০১ সপ আস পা চি এর ৪. পে জা ৬৮ পর 

ৰ 

যম করিয়া কৃতার্থ হইবে ॥ ৪৩. | 
|% ॥ ইত্যেকাদশে ষোড়শ 1%। ূ 

সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রন্মচারি ও গৃহস্থদিগের ভক্তি লক্ষণ স্বধর্মী বিষয়ক 
'] উদ্ধবের প্রশ্থে ভগবান্ কর্তৃক হুংসোঁক্ত ধর্্ম' রূপ বর্ণাশ্রম বিভাগ 
কথন ।. ০ ॥ 

উদ্ধব কছিলেন, হে ভগবন্! পূর্বে বর্ণাশ্রমাচারী ও তঘ্িহীন 
সকল প্রকার নরলোকেরই তত্তক্তি লক্ষণ স্বধর্্ন আপনার নিকট শ্রবণ 
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বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেধাং দ্বিপদামপি ॥ ১৪ 

যথানুীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তিনূ্ণীং ভবে । " 
স্বধর্শোণারবিন্দাক্ষ তন্মমাখ্যাতু মহসি ॥ ২॥ 

পুর কিল মহাবাহো ধর্মং পরমকং প্রভো|। 

যর্তেন হুংস রূপেণ ব্রন্ষণেভ্যাথ মাধব ॥ ৩॥ 

স ইদানীং স্থমহতা কালেনামিব্রকর্ষণ | 

ন প্রায়ো ভবিতা মত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥ ৪ ॥ 

ত্ষ্ক্তি লক্ষণঃ তজ্জ্ঞাপকঃ তৃৎ সাধনুমিতার্থঃ বর্ণাশ্রম হীনানামপি দ্বিপদাং নরাণাং ॥ ১॥ 

যগ| যেন গ্রকারেণানুঠীয় মানেন স্বধর্মেণ 1 ২॥ 

নমু মন্প্রদায়াদেব জ্ঞান্ততে কিং পুনর্বরনেনেতি তত্রাহ পুরেতি পরমফং পরমশ্চমৌ 
কং স্থখ বূপশ্চ তং। যং যং হংস রূপেণ ধর্মোপুযুক্ত এব নতু যোগ মাত্রং আনীভমাগতং 

যজ্ঞং যুস্দ্বন্ম বিবক্ষয়েত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৩। | 

গ্রাগমুশাসিভোপি ন ভবিত! ন ভবিষ্যতি 1 ৪ ॥ 

০০ 0৫ চারা 

ক্রমসন্দূর্ভঃ | 

লক্ষণ তয়। গ্রশস্তেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ২॥ 

্রঙ্মণেহত্যাখেতি শ্রীবিষুধর্মোত্বরে তথৈব শ্য়তে ॥৩]৪1৫॥ 
স্ি পাস পপ জল পপ পণ শপ পাপা পপ | পিপিপি 

করিয়াছি ॥ ১॥ 

হে পদ্মনেত্র! সেই স্বধর্ম যে রূপে অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যদিগের 
তোমাতে ভক্তি সাধন হয়, তাহাই আমাকে'বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২॥ 

হে মহাবাছো ! হেমাধব! পূর্ববকাঁলে হংস কর্তৃক যেপরম 
ধর্ম ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল ॥ ৩॥ 

হে শক্রনাঁশন ! যদিও পূর্বব কালাবধি মর্তালোকে সেই ধর্শোর 
অনুশানন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বহু কাল অতিবাহিত হওয়াতে প্রায় 

তাহার আর শান নাই ॥ ৪ ॥ 
মি রোযার লিটন রি রিনাতী 
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বক্ত। কর্তাবিতাঁনান্যো ধর্মস্তাচ্যত তে ভূষি | 
সভায়ামপি বৈরিঞ্চযাং ঘত্র যুর্তিধরাঃ কলাঃ । 
কর্ত্রীহবিত্রা! প্রবস্তাঁচ ভবতা মধুসূদন । 

ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥ ৫ ॥ 
তত তত্বং নঃ সর্ব ধর্মমজ্ঞ ধর্শাস্প্তক্তি লক্ষণ । 
যথ। যস্ত বিধীয়েত তথ বর্ণয় মে গ্রভে। ৰ 
জীবাদরায়ণিরুবাচ ॥ : 

ইন্থং স্বভৃত্যসুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ। 
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্যানাং ধন্মমাঁছ সনাতনং ॥ ৬। 

| 
তত্র হেতৃমাহ বক্তেতি দ্বাভ্যাং £5 ত্বত্তোহন্যঃ কলা বেদাদ্যাঃ ॥৫॥ 
ততন্ম।ন্লোৎস্ম।কং মন্তু্যাণাং মধ্যে যন্ত যথ। বিধীয়তে ॥৬॥ 

ক্রগসঙ্গর্ড? ৷ 

নস্বদীয়ানামন্নাকং সন্বন্িনে! যন্তেতি যোজাং ॥৬॥ ৭ | 

হে অচ্যুত! পৃথিবীর কথ! কি বলিব; ক্রক্মার সভ, যেখানে বেদ 
প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ সেখানেও তোম! ভিন্ন এই ধর্দ্ের 
বস্তা, কর্তা! বা রক্ষিতা আর দ্বিতীয় নাই। হে মধুসুঘন | কেবল এক 
মাত্র তুমিই এই ধর্শোর কর্ত! রক্ষিত। ও বক্তা! অতএব হে দেব! 
যখন তুমি এই পৃধিবী তল পরিত্যাগ করিবে, তখনই ধর্ম বিনষ্ট হইবে, 
হতরাং তখন কে আর ইহা গ্রচার করিবে ॥ ৫॥ 

অতএব হে সর্ব ধর্দত্য | ছে প্রভে!! যথাবিধান ক্রমে তুতূক্তি 

লক্ষণ এই ধর্ম তুমি আসাদিগের নিকট বর্পন কর। শুকদেব কহিলেন 
ভগবান্ গ্রীকৃঞ্চ নিজ ভূতাত্রেষ্ঠ উদ্ধষের এই প্রশ্ন শ্রবণে প্রীত হইয়া 
দর্তালে!কের মঙ্গলের নিষিত্ত সনাতন ধর্ম কহিতে আরম্ত করিলেন ॥৬ 

রি 
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শ্রীভগবানুবাচ ॥ 
ধঙ্দ্য এষ তব প্রস্থ! নৈঃশ্রেয়মকরো! নৃণাঁং। 
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে ॥৭॥ 

আদে৷ কৃতযুগে বর্ণে! নৃগ্ধাং হংস ইতি স্থৃতঃ | 
কৃতকৃতাঃ প্রজা জাত্য তস্মাৎ কৃতযুগং বি্ুঃ ॥ ৮1 

বেদ প্রণব এনাগ্রে ধর্লোহহং বুষরূপ ধুক। 
পপ জপ হি পাস পপ ৩১০০৮ ইরা 

ধর্শো!। ধর্মাদনপেতঃ কুতঃ নৈঃংশ্রেয় মকরং ভক্তি জনকঃ অতো] মে মত্তঃ তং ধর্মমং 

নিবোধ ॥ ৭1 | 

তত্রাদৌ মহ্পামনা লক্ষণ এব মুখে ধর্দ আসীৎ আচার লক্ষণস্ত পশ্চাৎ প্রবৃত্ঃ 

মচৈবমন্থষ্ঠিতে। ভক্তি হেতুরিতি বর্ণয়িতুমাহ আদাবিতি কল্লাদৌ যৎ কৃত যুগং তশ্মিন্ 

তেচ তদ। মামুপামত এব ফেবলং নান্তৎ কুর্বতীতি বক্ত,ং ক্কতযুগ নাম নিরুক্তিমাহ কৃত 

কৃত্যা জাতা। জন্মনৈব ॥ ৮ ॥ 

কিঞ্ বিধায়ক! ভাবাদপি তদানীং নান্তৎ কর্মাস্তীত্যাহ বেদ ইতি ধর্মমশ্চ মন বিষয়ে! 
| হহমেৰ বৃষরূপ ধৃক্ চতুষ্পাৎ নক্রিয়। বিষয়ে! যজ্যদিঃ অতম্তপোনিষ্ঠ। মনমশ্েন্তরিয়াণাঞ্ 

পদ 

ক্রমমনর্ভঃ। 

তত্র দ্বিপরার্ধাদৌ যৎ কৃত ভ্রেতয়ে! বর্ণাশ্রমাচারাপাং প্রবৃত্তি ক্রম স্তত্রাহ। আদাবিতি 

পঞ্চতিঃ। যতে! যাতুস্থষ্্যাদিত এব চাতুর্ব্যাদি প্রবৃত্তি বর্ণিতা স কল্পান্তরেঘেব 
জ্েয়। ॥ ৮ ॥ 

তদানীং ক! নিষ্ঠ! বিধিকার্ধ্যভাবার।ভ্ে দাঃ পপ্রবর্তিচাঃ। বিস্ত মুখ্য এক এবেত্যাহ 
আআ ারাওস্ঞতাঞরাটির 

ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! তোমার এই প্রশ্ন বর্ণশ্রমাচারী মনুষ্য 
মাত্রের কল্যাণকর ও ধর্ম সাধন, অতএব ইহ1 বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৭॥ 

কপ্পের আদিতে অর্থাৎ সত্যযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল তাহার নাম 
হংস, তৎকালে প্রজা সকল জন্মমাত্রে কৃতকৃত্য হইত, এই নিমিত সে. 

সময়কে কৃতধযুগ বলে ॥ ৮॥ 
তত কালে কেবল প্রণব মাত্রকেই বেদ কহিত এবং আমিই বৃষরূপ 

অর্থাৎ চতুষ্পদ ধর্ম ছিলাম, অতএব তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মনুয্যেরা 
১ 



১ 
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উপাগতে তপো! নিষ্ঠ। হংসং মাহ মুক্তকিন্বিষাঃ ॥ ৯ ॥ 
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়ীভ্রয়ী । 
বিদ্য| প্রাছুরভূত্তস্তা অহমাসং ত্রিবিম্মথঃ ॥ ১০॥ 

বিপ্র ক্ষত্রিয় বিট, শুড্র। মুখবাহুরুপাদজাঃ | 
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জীতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ ॥ ১১॥ 

চি সস শে পপি 

প্রকাগ্রয* পরমস্তুগ ইতি বচনাদেকাগ্র তয়! হংসং শুদ্ধং মাং ধ্যায়স্তীতার্থ: ॥ ৯॥ 

পশ্চ1ৎ ব্রেতাযুগ গ্রবেশে মে বৈরাজ পুরুষ্ত গ্রাণান্নিমিতাৎ হৃদয়।ৎ সকাশাৎ তশ্ত| 

্্রয্যাঃ সকাশাৎ হোত্রধবর্যুঃদগ।তরঃ তৈ জ্িবিৎ ত্রিরূপং যজ্ঞে। বৈ বিষুরিতি শ্রুতেঃ ॥ ১%॥ 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্্মা ন্ বং তেষামুৎপত্তিমাহ বিগ্রেতি দ্বাত্যাং আত্মাচারঃ ম্বধর্শ 

এব লক্ষণং জ্ঞাপকো যেষাং ॥ ১১ ॥ 

ক্রমসন্নর্ভঃ | 

বেদ ইতি ॥৯॥ 
ক্রমেণ তেষ।ং মুক্কৌ সত্যাং তানগ্যান্ প্রবর্ত্যান্তেইধিকারিণঃ প্রবর্তিচা ইত্যাহ 

ত্রেতেতি দ্বাত্যাং। মে মম বৈরাজাখা ব্রহ্ম রূপন্য বাই স্ষ্টে ভ্তৎ কারণকত্বাৎ যত এব. 
নীচৈ নীচোত্বমোত্তমা ইতি নীচত্বেনাপি ব্যপদেক্ষাতে প্রীনারায়ণে তণোজিরনুচিত 
ত্বাখ। মধন্তদধিষ্ঠাত। ॥ ১৭ ॥ 

বৈরাজাৎ বিরাড়ভিম।নি ব্রঙ্গ রূপাৎ ॥১১ ॥ 

আমাকে হংস রূপে উপাসনা করিত ॥ ৯॥ 
হে. মহাভাগ! পরে ভ্রেতাযুগ প্রবেশ করিলে আমার প্রাণ ও 

হৃদয় হইতে ত্রয়ী-বিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় আবিভূতি হইল এবং সেই ত্রয়ী 
বিদ্যা হইতে আমিই অধ্বয্যু? উদগাতৃ, হোত রূপ ত্রয়ীময় যজ্ঞরূপ ধারণ 
করিলাম ॥ ১০ ॥ 

আমার বিরাট, রূপের মুখ বাছ উরু ও পদ হইতে স্বস্থ বর্ণাশ্রমাচার 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল ॥ ১১॥ 

পপর উজ. _ নর 2 
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গৃহাশ্রমে। জঘনতে। ব্রন্মচয্যং দো মম । 
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ ১২॥ 

বর্ণানামা শ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ | 

আন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈ্নাচোতমোত্তমাঃ ॥ ১৩॥ 
শমোদমস্তপঃ শৌচৎ সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং | 

মন্তক্তিশ্চ দয়। সত্যৎ ব্রহ্মপ্রক তয়স্তবিমাঃ ॥ ১৪ ॥ 

তেজো বলহ ধুতিঃ শৌধ্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ | 

মম বৈরাজ পুরুষন্ত হুদে। বক্ষসোইপস্তাৎ ব্রহ্গচর্য্যমিতি নৈষ্ঠিকাভি গ্রায়ং | ১২। 

তেষামধিকার বিশেষেণ স্বভাবানাহ বর্ণানামিতি পঞ্চতিঃ জন্ম স্থানান্ুসারিণ্যঃ। 

নীচৈরিত্যয়ং অতোহয়মর্থঃ মন্দাভি জর্ম ভূমিভি মন্দা উত্তমাভিরুত্তমান্চেতি | ১৩ ॥ 
তপঃ আলোচনং ॥ ১৪ ॥ 

তেজঃ গ্রতাপঃ এটৈতরেবাশ্রম স্বভাব অপিজ্ঞেয়াঃ ॥ ১৫। 
শপ পপ প্পাালাপাসপপা পিসী শী ০ পপ ০8৮০৫ (রি এরপর,» ৮০৭ ও রগ পাল 

ক্ররমমন্দর্ডঃ 

বরন্ষচরধ্যমিতি টতঃ। তত্র নৈষ্ঠিকাভি গ্রায়মিতুযুপকুর্ববাণস্ত অঘন।দি্ঠি জ্ঞেয়ং ॥ ১২১৩ 
শমোদম ইত্যাদিষু বৈস্থান্ত ত্রয়াণ। মাশ্রম ধর্ম! অপুারেয়াঃ । বিপ্রাণাং শমাদি প্রধান! 

্রক্ম চর্ধ্যাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

ক্ষত্রিয়াণাং তেজ মাদি প্রধান! ত্রহ্মচর্যযাদয়ঃ । বৈশ্ঠানামাস্তিক্য প্রধান! ব্রহ্মচর্ধ্যাদয়ঃ 

॥১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥১৮ ০ ১৯ ॥২০ ॥ ২১ ॥ ফ২ ॥২৩ | ২৪ ॥ ৯৫ ॥ ২৯ ।২৭|২৮|২৯। ৩০ ॥৩১। 

এবং জঙ্ঘ! হইতে গৃহস্থাশাম, হৃদয় হইতে ব্রহ্গচর্ধ্য, বক্ষংস্থল হইতে 
বানপ্রস্থ এবং মন্তক হইতে সন্ন্যাস আশ্রম জন্মিল ॥ ১২ ॥ 

বর্ণ সকল ও আশ্রম সকলের তারতম্যানুসারে মনুষাদিগের উত্তমাধম 
প্রকৃতি হইল অর্থাৎ মন্দ হইতে মন্দ প্রকৃতি ও উত্তম হইতে উত্তম 
প্রকৃতি জন্মিল ॥ ১৩। 

শম, দম, তপস্যা) শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সারল্য, বিষুভভি, দয়া ও 
মত্য এই সকল গুলি ত্রান্মণদিগের প্রক্কৃতি ॥ ১৪।॥ 

তেজ, বল, ধৈর্ধ্য, শোষ্য; তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, 
টু... 
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স্থর্ধযং ব্র্ষণাম শৈর্ধ্যং ক্ষত্র গ্রকৃতয়স্তিমাঃ। 

আন্তিক্যং দাননিষ্ঠাচ অদস্তে। ব্রহ্মসেবনং | 
অতুষ্টিরর্ধোপচয়ে বৈশ্য প্রকৃতয়ন্তিমাঃ 
গুজ্রাষণং দ্বিজগব।ং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়! । 

তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শুদ্র প্রকতয়স্তিমীঃ ॥& ১৫ ॥ 

অশোৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং গুকবিগ্রহঃ | 
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ধশ্চ স্বভাবোহন্ত্াবসায়িনাং ॥ ১৬॥ 

অহিংস! সত্যমন্তেয়মকাম ক্রোধ লোভতা । 

ভূতপ্রিয়হিতেহাচ ধর্ম্োহয়ং সার্বববর্ণিকঃ ॥ ১৭ ॥ 
দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপুর্বধ্যা জম্মৌোপনয়নং দ্বিজঃ। 

তদ্বাহানাং স্বভাবানাহ অশৌচমিতি শুক্ষবিগ্রহঃ নির্মূল কলহঃ তর্ষ অ্তষ্ঞা ॥ ১৬ 
তত্র তাবৎ সাধারণং ধর্মমমাহ 'অভিংসেতি বর্ণগ্রহণমুপলক্ষণার্থং ॥ ১৭ ॥ 

বর্ণ ধর্মান্ গৃহস্থ গ্রকরণে বক্ষাতি প্রাথমং তাবদাশ্রমেষু ব্রদ্ষচারিণে! ধর্্া বর্ান্তে সচ 

দ্বিবিধঃ উপকুর্বাণো নৈর্ঠিকশ্চ। তত্রাদান্ত ধর্ানাহ দ্বিতীয়মিতি নবদ্িঃ দ্দিজক্তৈধর্ণিকঃ 

আম্ুপুর্ব্যা। গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রমেণ দ্বিতীয়মুপনয়নাখা জন্ম প্রাপ্যাচার্যোধাহতে! বক্ষ 

্র্ষণ্য, প্রতৃত্ব, এই সকল ক্ষত্রিয় গ্রকৃতি । আস্তিক, দান নিষ্ঠা, 
অদভ্ত; ত্রাক্ষণ সেবা, অর্থোপার্জনে অসন্তোষ, এই সকল বৈশ্ঠাদিগের 
প্রকৃতি । অকপটে দেব গে ব্রাক্ষণ সেবা, তদ্বিষয়ে যথা! লাভে সম্ভোষ 
এই সকল শুদ্রবর্ণের প্রকৃতি ॥ ১৫ ॥ 

অশৌচ, মিথ্যা, চৌধ্য+ নাস্তিক্য, নির্ল কলহ, কাম, ক্রোধ ও 
তৃষ্ণা এই সকল অন্ত্যাবসায়িদিগের অর্থাৎ বর্ণাশ্রম বহির্ভূত নীচ জাতি- 
দিগের প্রকৃতি ॥ ১৬॥ 

ই 

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ ও সর্ব ভূতের 
প্রিয় চেষ্টা, এই সকল সাধারণ বর্ণের ধর্ম ॥ ১৭ ॥ 

্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা তিন বর্ণের! আনুপূর্ব্িক গর্ভাধানাদি সংস্কার 
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বলন্ গুরুকুলে দাস্তো ব্রক্গাধীয়ীত চাছতঃ ॥ ১৮ 

ঘেখলাজিন দণ্ডাক্ষ ব্রন্মসূত্র কমগ্ুলুন্। 

জটিলোহধোত দ্থাসোহরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥ ১৯ ॥ 
শ্নান তোজন ছোমেধু জপোচ্চারেষু বাগ্যতঃ। 

ন ছিন্দ্য।্নধলোমানি কক্ষোপস্থ্গতান্যপি 1 ২০ ॥ 

রেতে! ন বিকিরেজ্জাতু ব্রহ্ম ব্রতধরঃ স্বয়ং | 
অবকীর্ণেহবগাছ্াপ্ন, যতান্স্ত্রিপদাং জপেহ ॥ ২১1 

বেদমধীয়ীত চকারাত্তার্থধঃ বিচারয়েখ ॥ ১৮॥ 
ফিঞ্চ মেখলাদীন্ কুশাংস্য তত্র অক্ষ শবেনাক্ষমাল! কথভভৃতঃ জটিলঃ অনভাঙ্গাদিন| 

'জাত জটঃ তথ! অধৌত দদ্বামোহ্রক্ক পীঠঃ দস্তাশ্ঠ বাঁসশ্চ দদ্বাসাংসি ভানি ন ধৌভানি যন্ত 
সঃঅধৌহ দগ্ধাসাঃ স চাদ অরন্ত পীঠণ্চ ন কৌহ্কাদিনা রক্তং লীঠ মামপং যন্ত 
সং 1 ১৯॥ 

জপম্চ উচ্চারঃ মূর পুরীষোৎ সর্গশ্চ জপোচ্চারং তশ্মিন্ বাগৃতে! মৌনী ভবেৎ ॥ ২*। 
রেতে। যুদ্ধিপূর্বকং ন বিকিরেৎ উৎ স্থাজেৎ বরহ্গব্রতধরঃ অগৃহস্থঃ শ্য়মেব কথঞ্চিদেব 

কীর্ণেইবগাহ ্বাত্ব। যত।নুঃ কৃত প্রাণায়ামঃ ত্রিপদাং গায়আীং জপেৎ ॥ ২১।| 
পি পপি পপ অপ নল পলিসি 

ক্রমে উপনয়ন রূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তি পূর্বক আঁচাধ্য কর্তৃক আস্ত 
হইয়া গুরুকুলে বান করত বেদ অধ্যয়ন করিবেন ॥ ১৮ ॥ 

এবং মেখল!, অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা৷ ব্রহ্ষসুত্র, কমগ্ডমু। জট! ও কুশ 
ধারণ করিবেন, আর দত্ত ও বন্ত প্রক্ষালন করিবেন না এবং রব রর 
উপবেশন করিবেন না ॥ ১৯॥ 

কমান, ভোজন, হোম, জপ ও মূত্র পুরীষাছ্যাৎসর্গ সময়ে মোদী 
ইইবেন এবং নখ কেশ ও কক্ষোপস্থ গত কেশ ছেদন করিবেন না! ॥২* | 

্রদ্মচাঁরী ব্যক্তি কখনও জ্ঞান পূর্বক স্বয়ং শুক্র ক্ষরণ করিবেন না, 
যদি কখন দৈবাৎ রেত-ক্ষরণ হয় তবে জলে অবগাহন পুর্ববক মান রত 
প্রাগায়ামের সহিত ব্রিপদা গায়ত্রী জাপ করিবেন ॥ ২১। 



৩০৪ শ্রীমন্তাগবতমূ । [ ১১স্ক ১৭ 

অগ্ন্র্কাচার্ধ্য গে। বিপ্র গুরু বৃদ্ধ সরান শুচিঃ। 

সমাহীত উপাসীত দ্বে সন্ধ্যে যতবাগ্জপন্। 
আচায্যং মাং বিজানীয়ান্নীবমন্েত কহিচিৎ। 
ন মর্তাবৃদ্ধাসুয়েত সর্ধবদেবময়ে। গুরুঃ 1২২ ॥ 
সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তট্মৈ নিবেদয়েৎ। 
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুগ্তীত সংযতঃ ॥ ২৩॥ 
শুশীষমাণ আচার্ধ্যং সদোপামীত নীচবৎ। 
যাঁন শয্যাসন স্থানৈর্নাতিদুরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৪। 

ক ্্ স্পা শা স্পা শপ শপ শপ সি সী 

সন্ধে) তবে যতবাক্ জপন্,পাসীতে মধ্যাহকে সন্ধা! নিমিত্তং মৌনং নাসতীতি ছিবনং । ২২ 

অন্তদপি চ যত সংগ্রাপ্তং তদপি নিবেদয়েখ তেনানুজ্ঞাতঃ মংযহঃ সন্ন,পযুপ্তীত 
ইতার্থ: ॥২৩ ॥ % 

যান শযা। সনস্থাটনর্যাস্তং পৃষ্ঠতে। যানেন নিদ্রিতং অপ্রমন্তয়। সমীপ শয়নেন। বিশ্রান্তং ; 
গাদ্দসন্বাহন।দিভিঃ সমীপামনেন আসীনঃ কৃতাগুলিঃ নূ নিয়োগ প্রতীগ্ষয়া নাতি দূরে 

'অবস্থানেনেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 
সী ক ০০০৯৯১১০০৯ মদ এপি পপ জি ৯ 

শুচি, মাহিত ও মৌন হুইয়। উভয় সন্ধ্যাতে জপ করত অগ্নি সুর্য! 
আচাযা, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাগণের উপাসন। করিবেন । 

আচায্যকে আমার স্বরূপ জানিবেন, কখন তীহার অবমান করিবেন ন! 

এবং মনুষ্য বোধে কখন তাহার অসুয়। করিবেন না, যেহেতু গুরু 

নর্ববদেব ময় ॥ ২২ ॥ 

৷ সায়ংকালে ও প্রাতঃকাঁলে ভিক্ষালন্ধ দ্রব্জাঁত আনয়ন পুর্ববক 
তাহাকে নিবেদন করিয়া দিবেন এবং অন্য যাহা লব্ধ হইবে তাহাঁও 
নিবেদন করিয়! দিবেন, কেবল সংযত হইয়া তাহার অনুজ্ঞালন্ধ দ্রব্য 
ভক্ষণ করিবেন ॥ ২৩॥ 

অচারধ্যের গমন, শয়ন, বিশ্রাম ও উপবেশন কালে নিয়োগ গ্রতী- 

ক্ষায় অনতিদুরে কৃতাঞ্জলি হইয়! ভাঁহার শুর! করত সর্বদা! নীচভাবে 
উপাষ্ন। করিবেন ॥ ২৪ ॥ 
1 ৃ 31৫ 

রা 
র 
| 

| 

ূ 

ৰ 
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এবং বৃত্বো গুরুকুলে রসেভোগবিবর্জিতঃ। 

বিদ্যা সমাপাতে যাবদ্ধিভ্রদ্ব তমখণ্ডিতং ॥ ২৫ | 
যদাসৌ ছন্দসাংলোকমারোক্যন্ ব্রহ্মপিষউপং । 
গুরবে বিশ্যদেদেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্ব তঃ ॥ ২৬ ॥ 
অগ্নো গুরাবাত্মনিচ সর্ববভৃতেষু মাং পরং । 
অপ্রথদ্বীরূপাশীত ব্রঙ্গাবর্চহ্থ্যকল্মষঃ ॥ ২৭ ॥ 

্ত্রীণাং নিরীক্ষণ স্পর্শ সংলাপক্ষেলনাদিকং | 
স্পা শপ দি পিপিপি | আপস পা পপইলিসা্পাপস্পপী ০. পপ পপ পাপ ্সপপ্া পপা্প০-৮পরা 

এবং ভূতং বুন্তং যস্ত সঃ ॥ ২৫॥ 
এবমুপকুর্বাণন্ত ধর্মান্থকত1 নৈষ্ঠিকণ্ত বিশেষ ধর্মানাহ যদীতি যড্ভিঃ মৌ ব্রহ্মচারী 

যদি ছন্দসাং লোক" মহল্লে1কং ততে। ব্রঙ্ম লোকঞ্চারোক্ষান্ আরোচুমিচ্ছহীতার্থঃ। যদ্ধা 

ছন্দসাং লোকমিতি ব্রচ্ষলোক বিশেষণং ত্র মুর্তিধরাঃ কল! ইত্যুক্তত্বা তর্হি বৃহদতঃ সন্ 
বৃহনৈষ্টিকং ব্রতং যন্ত সঃ বিস্তামেৎ সমর্পয়েৎ অধিক স্বাধ্যাযার্থ, অধীন নিজ্ময়াথন্ব] ॥ ২৬। 

্রহ্মবর্চঃ বেদাভযাসজং তেজঃ তদ্বান্॥ ২৭॥ 
তঠ্তৈব বনস্থ যতি সাধারণ ধর্মানাহ স্ত্রীণামিতি নিরীক্ষণং ভোগ গর্ভং ক্ষেলনং পরিহাসঃ ৰ 

এই প্রকার আচরণ করত ভোগ বিবর্জিত হুইয়] বিদ্যা সমাপ্তি পর্যন্ত 

অখগ্ডিত ব্রত ধারণ পূর্বক গুরুকুলে বাম করিবেন | ২৫ ॥ 
(_ পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারী ব্যক্তি যদি মহল্লেক এবং তথা হইতে রক্গ- 
লোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছ। করেন তাহা হইলে নৈষ্ঠিক ব্রত ধারণ 

করত স্বাধায়ের অর্থাৎ অধীত বিদ্যার নিজ্রয়ার্থে গুরুদেবকে দেহ 
সমর্পণ করিবেন ॥ ২৬ ॥ 

বেদাভাঁনজনিত তেজো বিশিষ্ট অকল্মষ পুরুষ অগ্নিতে, গুরুতে, 
আপন।তে এবং সর্বভূতে আমাকে অপুথক্ জানিয়। উপাসনা করি": 
বেন ॥ ২৭ ॥ 

অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের নিরীক্ষণ, স্পর্শ, আলাপ ও পরিহীস ৰ 

প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন এবং মিথুনীভত প্রাণিমান্জকে অর্থাৎ গৃহা- 

2 * 88 

সপ পপপস্পপ পি পাপ ০ পিস পাপী পপ পপ পাসপাপাপপাস্পাপশা শশা 

লি 

 আসপইকডকাররি 
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প্রাণিনে মিথুনীভূতানগ্রহস্থোহগ্রতত্তাজেৎ ॥ ২৮॥ 
শৌচমাঁচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তিরমমার্টনং | 
তীর্ঘসেধা জপোহস্পৃশ্যা ুক্ষ্যাসংভাম্যবর্জনং | 
সর্ববাশ্রম প্রযুক্তোহয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন। 
মন্তাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাঁক্ ক।য়সংযমঃ ॥ ২৯ ॥ 

এবং বৃহদ্ব তধরে। ব্রাহ্মণোগ্িরিবজ্বলন্। 
মন্কক্তস্তীব্রতপস! দগ্ধকর্মাশয়োহমলঃ ॥ ৩০ | 

অথানস্তরমাবেক্ষযন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ | 

এবমাদিকং ত্যজেৎ মিথুনীভূতা নগ্রতত্তাজেৎ ন পশ্ঠেদি তার্থঃ | ১৮ ॥ 
তগ্তৈব সর্বাশ্রম সাধারণং ধর্ঘামাহ শৌচমিতি ্বাতযাং ॥ ২৯ ॥ 

নিষ্কাম নৈষ্ঠিকততু সেক্ষং ফণম।হ এবমিতি অমলো নিষ্কামশ্চেৎ দথঃ: কর্মাশয়ে। 
ইস্তঃকরণং বন্ত তখাতৃতঃ সন্ মত্তক্ো! ভবতি ॥ ৩৭ ॥ 

উপকৃর্বাণন্ত সমাবর্তন প্রকায়মাহ অথেতি অনন্তর ্বিতীয়ম।প্রমমাবেক্ষন্ প্রবেষ্ট। 
সপ 

ট্রেমসনগর্ডঃ। 

এবং বৃহদিতি সস্তকশ্চেত্রেন মন্তকেনৈৰ তীব্রেপ সত্য! তপস! শ্বধর্গেণামল: | 

ওহি ওটি 

গুদ্ধান্ত৫করণে। ভবতি। দগ্কর্খশয়ে। মুতশ্চ ভবতীতার্থঃ ॥ ৩০ ॥ ০১ ॥ 

এ্রমিদিগকে দর্শনও করিবেন না ॥ ২৮ ॥ 

হে কুলনন্দন ! শৌচ, আচঙগন, ম্লান, সচ্োঁপাঁপনা, মদীয় পূজা, 
তীর্থ সেবা, জপ, অস্পৃশ্য অঙঙ্গ্য অসস্ভাষ্য বর্জন, সর্ববভূতে সাব ও 
মনোবাকৃ কায়সংবযম এ সমুদায় সকল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম ॥ ২৯ ॥ 

: এইরূপ রৃহদ্ব তধারী ত্রাঙ্মণ বদি নিষ্ষাম হয়েন তবে নৈষ্র্প্য সিদ্দি 
লাভ করত তপন্ঠ| দ্বার! সাক্ষাৎ জয়ির গ্যায় প্রদীপ্ত হইয়। আমার ভক্ত 
রূপে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩০ । 

জনন্তর ব্রশ্মচষ্/ হইতে অন্য আইশ্রঙ্গে প্রবেশ করিতে হইলে যথা 
বিধি বেদবিচ।র করত গুরুদেবকে দক্ষিণ। দান পূর্বক গরু ক র্ভক 

সি, 

০৮০ শি শিপ. পিস পপ সপ 

ক ্ পপািররাররপার_.____... _ +..পপপপ____ 



১১ক্ক ১৭অ] শ্রীমন্তাগবতমূ। ৩৭৭ 

গুরবে দক্ষিণাং দত্ব! মায়াদগ,ব্বনুমোদিতঃ ॥ ৩১ ॥ 
গৃহং বনং বা গ্রবিশেত প্রব্রজেন্বা দ্বিজোত্তমঃ 

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা! মৎপরশ্চরেৎ ॥ ৩২ ॥ 

গৃহার্থী সদৃশী ভাষ্যণমুদ্ধহেদজুগুপ্দিতাং । 
যবীয়সীস্ত বয়স! যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ ॥ ৩৩ ॥ 
ক পা ও ৯০ ১ ১১১১১১১ ০০ 

মিচ্ছন্ যথ। যথ। বদ্িচ।রিত বেদাথঃ মায়াৎ মভাঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্তেত ইতার্থঃ ॥ ৩১॥ 

তস্ডাধিকারানুরূপমাশ্রম বিকল্পং সমুচ্চয়াবাহ গৃহমিতি সকামশ্চেৎ গৃহং অন্তঃকরণ 

গুদ্ধয। নিম শ্চেং »নং প্রবিশেৎ শুদ্ধান্ধঃকরণঃ সচ দ্িজোত্বমঃ ব্রাহ্মণ শেেৎ গ্রবরজে 

দিত্যর্থঃ আশ্রমাদ।শ্রমান্তরং গচ্ছেৎ অন্তথ| অনাশ্রমী প্রতি লে।মঞ্চ ন। চরেদিতার্থঃ। অমৎ 
পর ইতি বা চ্ছেদঃ ॥ ৩২॥ 

খবভক্তহ্টাশ্রম নিয়মাভাবন্াগ্রে বক্ষামাণন্াৎ ॥ ৩৩ ॥ 
বিবাহ নিয়ম পুর্ববকং বর্ণ ধর্ধৈঃ ষহ গৃহস্থ ধর্্মানাহ গৃহা্ণতি মদৃশীং সবর্ণাং অজু 

গুপ্সিতাং কুলতো লক্ষণতশ্চ।নিন্দিতাং কামতন্ত যামন্তামুদ্ধহেৎ তাং মবর্ণামনু তশ্ত! অনন্ধরং 

তত্রাপি বর্ণক্রমেণোদ্বহেদিতার্থঃ। তিজো। বর্ণানুপূর্বেণ দ্বেততৈক! যথ। ক্রমং। ব্রাঙ্গণ 

ক্ষত্রিয় বিশা* ভা্ধ্যাঃ স্বাঃ শুদ্র অন্মন ইতি স্বতেঃ ॥ ৩৩। 

ক্রস পন্নর্ভঃ | 

সমুঙ্চয়ং বন্তুত পক্ষাস্তরমাহ আশ্রমাদিতি। অন্তণেতি অনাশ্রমী ন ভবেৎ প্রতি 

লোমঞ্চ নাচরেদিতার্থঃ। টীকায়াং বক্ষ্যমাণত্বাদিতি জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তে! বেত্যাদিনেতি 

জেয়ং ॥ই॥ 

গহাথীর্তি তৈ: তিশ্র ইত্যা্দিকং সজাতীয়।ং তাক্ত। 1 ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৩ 1 ৩৭। 

অনুমোদিত হুইয়। সমাবর্তন স্নান করিবেন ॥ ৩১ ॥ 

পরে যদি তিনি সকাম হয়েন তবে গৃহে, আর নিষ্ষাম হয়েন তবে 
বনে গ্রবেশ করিবেন, আর যদি মৎপর দ্বিজোত্তম হইতে ইচ্ছ! করেন 
তবে প্রত্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন, যে প্রকারেই হউক আশ্রম হইতে 
আশ্রমে গমন করিষেন, অনাশ্রমী প্রতিলোমাচরণ করিবেন ন| ॥ ৩২ ৪ 

গৃহ প্রবেশার্থা ব্যতি সমান জাতীয় কুল লক্ষণ সম্পন্৷! এবং বয়ঃ 
কনিষ্ঠা ভার্ধযকে উদ্বাহ করিবেন, পরে কামনা বশতঃ আর যাহাকে 
বিবাহ করিষেন, তাহ! স্ববর্ণার পশ্চাঁৎ রর্ণ ক্রমে বিবাহ করিবেন ॥ ৩৩ & 

খা 



ী 
৩০৮ শ্রীমন্তাগবতম । [ ১১ক্ক ১৭অ 

ইজ্যাধ্য়ন দানানি সর্বেষাঞ্চ দ্বিজস্মনাং | 
প্রতিগ্রহোহ্ধ্যাপনঞ্চ ব্রান্ষণস্তৈব যাঁজনং ॥ ৩৪ ॥ 
গ্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজেো যশোহনুদং । 

অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্ববা দোঁষদুক তয়োঁঃ ॥ ৩৫ ॥ 
ব্রাহ্মণস্থ তু দেহোহয়ং ক্ষুদ্রেকামায় নেষ্যতে। 

কৃচ্ছায় তপসে চেহ প্রত্যানস্ত স্ুখায়চ ॥ ৩৬। 

শিলোঞু বৃত্য। পরিতু্টচিতো! ধর্মং মহাস্তং 

বিরজং জুমাণঃ। মধ্যর্িতাত্ম। গৃহ এব তিষ্ঠন, 

ইজ্যাদয়ঃ ব্রৈবর্ণিকানামাবশ্তক। ধর্্মাঃ গ্রতিগ্রহাদি তয়স্ব বৃত্তিঃ আচ ব্রাহ্ষণ 

হ্তৈব ॥ ৩৪ ॥ 

তত্রাপি মুখ্যাং মুখ্যতমাঞ্চান্তাং বৃত্বিমাহ" গ্রাতিগ্রহমিতি তয়ো ধাজনাধ্যাপনয়োরপি 

কার্পণ্যাদি দোঁষং পশান্ শিটেঃ শ্বামিত্যক্তিঃ ক্েত্রপতিতৈঃ কণিশৈঃ ॥ ৩৫ ॥ 

এবগ বৃত্তি কাশ্ঠাং ব্রাক্মাণেন মোড়ব্যমিত্যাহ ব্রহ্ষণন্তেতি ॥ ৩৬ ॥ 
উদ্ছবৃত্তিনণম ন্পণাদি পতিত কণোপাদানং তাং পিলবৃত্্যৈকীকৃত্য তয়। তুষ্ট চিত্বন্ 

যজ্, বেদাধ্যয়ন ও দান ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদিগের সাধারণ ধর্ন্ম 

কিন্তু গ্রতিগ্রহ অধ্যাপন ও যাজন এই তিন ব্রাঙ্ণের বৃত্তি ॥ ৩৪ ॥ 

যে ব্যক্তি গ্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজ ও যশের নাশক বলিয়। 

পরিত্যাগ করিবেন তিনি অন্য উভয় অর্থাৎ অধ্যাপন ও যাঁজন ছারা 

জীবিকা লাভ করিবেন, আর যিনি এ উভয়েতেও কার্পন্যাদি দৌষ দৃষ্টি 
করিবেন, তিনি ক্ষেত্র পতিত শম্ত কণা আহরণ করিয়। জীবিক! নির্বব 1হ 
করিবেন ॥ ৩৫ ॥ | 

_. ক্রাহ্ধণদিগের দেহ ক্ষুত্র কামনার উপযোগী নহে, তাহা ইহলোকে 
কষ্ট সাধ্য তপস্তার নিমিত্ত এবং পরলোঁকে অনন্ত সখের নিমিত্ত ॥৩৬| 

ক্ষেত্র পতিত শস্যকণ! আহরণ রূপ শিলবৃত্তি এবং বিপণ্যা্দি পতিত 
ূ শহ্যকণ! আহরণ উদ্থবৃত্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া মহত আতিথ্যাদি লক্ষণে 



১১স্ক ১৭আ) স্রীমস্তাগবতম্। ৩০৯ 

নাতি প্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিং ॥ ৩৭ | 
সমুদ্ধরন্তি ষে বিপ্রং সীদস্তং মৎপরায়ণং | 

তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপন্ঠ্যে! নৌরিবার্ণবাহ ॥ ৩৮ ॥ 
সর্বব! সমুদ্ধরেদ্রেজা পিতেব বাসনাৎ প্রজাঃ। 

আত্মানমাত্বন] ধীরো যথ। গজপতির্গজান,। 

এবং বিধো নরপতি বিঁমানেনার্ক বঙ্চসা | 

বিধুয়েহাশুভৎ কৃত্ম্মমিন্দ্েণ মহ মোদতে | ৩৯ ॥ 
সীদন, বিপ্রো। বণিক্ বৃত্যা। পণ্যৈরেবাপদং তরে । সপ স্পা ৮ 

মোক্ষং ফলমাহ শিলোগ্রেতি । মহাস্' আতিথ্যাদি লক্ষণং ॥ ৩৭ ॥ 

এবমধনস্ত মহৎফল মুক্ত সধনানামপ্যাহ ভ্রিভিঃ । সমুদ্ধরস্তি দাবিত্া দসতারয়স 

বিপ্রমিত্যুপলক্ষণং যং কমপি॥ ৩৮ | 

রাজ্ঞ জবাব কমেতদি হাহ গর্বা ইতি ॥ ৩৯ 

সর্বেষামাপদ্বত্ভীরাহ ত্রিভিঃ পটণ্র্বিক্রয়ার্থেঃ নচ সর অবখাদোোঃ তত্রাপ্যাপদাক্রান্ত 

ক্রমসনর্ভঃ | 

টীকায়াং সাধনানামিতি ব্রাক্ষণেহরেষামিভ্ডি জ্ঞেয়ং নৌ খর্থার্ণব পতিতানুদ্ধরতি। 
তথেতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪৯ 0৪২॥৪৩॥ ৪৪ ॥৪৫1|8৬1৪৭॥ 

সস 

নিক্ষাম ধশ্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি আমাঁতে চিত্ত সমর্পণ করত প্রশক্তি শূন্য 
হইয়! গৃহে অবস্থিতি করিলেও শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ 

যে-ব্যক্তি মৎ পরায়ণ দরিদ্র অবসন্ন ত্রা্গণকে উদ্ধার করে, সমুদ্ডে 
পতিত ব্যক্তির নৌকার ন্যায় আমি অচিরাৎ তাহাকে আপদ হইতে 
উদ্ধার করি ॥ ৬৮। 

রাজ, গরজ! সকলকে পিত'র ন্যায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ।- 
আর যেমন গজপতি গজদ্িগকে রক্ষা! করে, তব্রপ ধীর ব্যক্তি আপনিই 
আপনাকে রক্ষা করিবেন। এই রূপ বিপদোদ্ধারকারী রাঁজ। ইহলোকে | 
সমুদায় অশুভ নাশ করত সুষ্য” সন্মিত বিমান দ্বারা স্বর্গে গমন পূর্বক | 
ইন্দ্রের সহিত আমোদিত হয়েন | ৩৯। 

ষ্ধা ৷ খা?? 
পারার রত. পপ 



১ মু শপ পপি স্পা 

৬১৬ প্রীমপ্ভাগবতম্। [ ১১স্ক ১৭ 
একা জউউি জিত 

থড়েগন সা পদাজ্কান্তে। ন শ্ববৃত্য! কথঞ্চন ॥ ৪০1 

বৈশ্য বৃত্তাতু রাজন্যো জীবেন্মগয়য়াপদ্ি । 
চরে! বিপ্ররূপেণ নশ্ববৃত্যা কথঞ্চন ॥ ৪১ । 
শূদ্রবৃন্তির্ভবে দৈশ্ঠং শুদ্রঃ কাঁরু কটক্রিয়াং। 
কৃচ্ছান্মুক্তে৷ ন গহ্েণি বৃতিং লিগ্নেত কর্নাণ! ॥ ৪৯1 

বেঙাধায় স্বপা স্বাহ! বল্যমাদোরথোদয়ং | 

শ্চেৎ খড়োন ক্ষত্রিয় বৃ্তা! বা যদ্যপি গৌতমোহস্থরাং পাপিয়সীং বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ ইতি স্মরণ 

খড়া ধারণং পণ্য বিক্রয়াৎ শ্রেষ্ঠ' মন্ততে তথাপি হিংমানে। বণিগত্তিরেব শ্রেষ্ঠেতি ভগবতে! 

মতং নতু শ্বৃত্তয। নীচ সেবয়! | ৪০ ॥ 
তত্রাপ্যাপদি মুগয়য়! বিগ্রাবপেণ বাধা(পনার্দিনা ॥ ৪১ | 

কারবঃ গতি লোমজ বিশেষাঃ বরুড়াদয়ঃ তেষাং বৃত্তিং কটকাদি ক্রিযাং আপদুত্ীর্ণগ্ক 

মান্বকল্পেন বর্তেত ইত্যাহ কৃচ্ছদিত্তি॥ ৪২ ॥ 
তদেনং বৃত্তি বানস্থ। দ্জ! পুন হগতবস্তকান্ পঞ্চ যঞ্জানাহ বেদাধায়নং ব্্ধ যত্রঃ 
০ বস এ শপ সপে | শাক শিপ শ্পাপপেসীপীপী স্পা 

এ পা টপ অব পাস্পপাশা শিট 

্রাঙ্মণ দারিদ্রযাদি বশতঃ অবসম্ম হইলে বণিক্ বৃত্তি পণ্যোপজীবন 
দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতেও আপদাক্রাস্ত হইলে 
ক্ষত্রিয় বৃত্তি খড়গ।দি ধারণ দ্বারা তাহা! হইতে উত্তীর্ঘ হইবে, কিন্ত 
কখন শ্ববৃত্তি অর্থ ৎ নীচসেবা করিবেন না ॥ ৪০। 

রাজ! আপদাক্রাস্ত হইলে বৈশ্যবৃত্তি দ্বার! অথ! মৃগয়! দ্বার কিছ্বা 
বিপ্রবৃত্তি অধ্যাপন।দি দ্বারা আঁপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, কিন্তু কখন 
্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচ সেবা করিবেন ন1 ॥ ৪১ ॥ 

বৈশ্য আপদে পতিত হইলে শুর্বৃত্তি দ্বারা এবং শুর আপদ্গ্রন্ত 
হইলে কারুবৃত্ি ও কটাদি ক্রিয়! দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিবেক, 
কিন্ত আপদ মুক্ত হইলে আর নিন্দনীয় কর্ম দ্বারা বৃত্তি ইচ্ছা করিবেন 
সা । ৪২ ॥ 

গৃহস্থ ব্যক্তি যথ] বিভবানুসারে তেদাঁধায়ন রূপ ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা 
5 & 
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০ পাপ আট 

দেবর্ধি পিতৃভৃতানি অন্ত্রপাণ্যস্বহং যজেৎ ॥ ৪৩ ॥ 
যদৃচ্ছয়ো পপন্নেন শুর্লেনোপার্জিতেন ব|। 
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্নাণায়েনৈবাহরেৎ ক্রুতৃন্ ॥ ৪৪1 
কুটুম্বেু নসজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুন্বাপি । 
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টব ॥ ৪৫4 
পুজদারাণ্ড বন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাস্থুসঙ্গমঃ॥ 

তেন খষীনৃ। শ্ববাকারেণ পিতৃন্। শ্বাহাকারেণ দেবান্ বলিহরণেন ভূতানি অরাদোরয়োদকা 
দিভি মর্ুষানিতি জ্ঞাতবাং যথোদয়ং বিভবাহুনারতঃ তেতীশ্বর দৃষ্টিং বিধত্তে মন্দ্রপা- 

নীন্তি ॥৪৩ ॥ 

আবশ্তকং ধর্ম মুক্ত 1 শ্যনুমারং ধর্ম্মমাহ যদৃচ্ছয়| উদ্যমং বিন! উপার্জিতেন ব শুক্লেন 
স্ববুত্তয! লন্ধেন শুদ্ধেন ধনেন বা ভূতাান্ পোষ্যান্ ॥8৪ | 

গৃহস্থ্াপি নিঘুতি নিষ্ঠামেবাহ কুটুন্বেঘিতি ত্রিতিঃ। ন শ্রামাদ্যেৎ ঈশ্বর নিষ্ঠায়াং 

গ্রমত্তো ন ভবেৎ ননু দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম মক্তস্ত কথমপ্রমাদঃ বিচারেণেশ্যাহ বিপশ্চিদ্দিতি ॥ ৪৫ 
তত্রাপি দৃষ্টেঘামক্ে রধিকতাতেষাং নশ্বরতাং গ্রুপঞ্চয়াতি পুজ্রাদীনাং একর শঙ্গমঃ 

পান্থানাং গপায়াং সঙ্গম ইব তত্র হেতুঃ অন্ুদেহং প্রতি দেহমেতে বিয়ন্তি নষ্টান্তি নিদ্রা 
পপ পপ পপ পপ সপ. 

খষিগণকে স্বধাকার দ্বারা পিভৃগণকে, স্বাহাক।র দ্বারা দেবতাঁগণকে, 

বলি হরণ দ্বারা ভূতগণকে এবং অন পানাদি দ্বার! মনুষ্যদিগকে আমার 

স্বরূপ জ্ঞানে প্রত্যহ অঙ্গন করিবেন ॥ ৪৩৪ 

উদ্যোগ ব্যতিরেকে উপার্জিত স্বনত্তি লব্ধ শুদ্ধ ধন দ্বারা পোষ্য 
বর্মকে পোষণ করত যথা ম্যায়ে যজ্ঞ জাহরণ করিবেন ॥ ৪৪ ॥ 

গৃহস্থ ব্যক্তি কুটুম্বী হইলেও কুটুন্ব বিয়য়ে আসক্ত হইবে না ও ঈশ্বর 
নিষ্ঠা বিষয়ে প্রমতত হুইবে না এবং বিচার করত অদৃষ্ট বিষয়ও দৃষ্ট 
ঘিষয়ের ন্যায় নশ্বর দেখিবেন ॥ ৪৫ ॥ ৃ 

পুভ্র দার ও আত্মীয় বন্ধুগখের সহিত ঘে সঙ্গ তাহা! পাশ্থশালাশ্থ 
ব্যক্তিদিগের সঙ্গের ন্যায় নশ্বর, কারণ ইহার। প্রতি নিদ্রতে স্বপ্ন 

রঃ পি 
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অনুদেহং বিয্নস্ত্যেতে স্বপ্নে নিউনুগো থা 0৪৬ ॥ 
ইখং পরিস্শন্ ঘুক্তো গৃহেঘতিথিবদ্ধসন্। 
ন.গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমে! নিরহক্কৃতঃ ॥ ৪৭. 
কর্ধাভিগু'হমেধীয়ৈরিষ্ট 1মেমব ভক্তিমান, | 
তিষ্ঠেও বনং বোৌপবিশে প্রজীবাঁন্ বা পরিব্রজেৎ ॥ ৪৮ ॥ 
যন্ত্াসক্তমতির্গেহে পুক্রবিত্তৈষণাতূরঃ | 
স্ত্ৈঃ কৃপণধীর্মুট়ে। মাহমিতি বধ্যতে 1 ৪৯ | 

বস্তা অশ্বপ্নে নিদ্রাপায়ে ধথেতি ॥ ৪৬। 
অতিথি বৎ উদাসীনঃ ॥ ৪৭ ॥ 
অন্তাগ্যাশ্রম বিকল্লমাহ কর্মতিরিতি। গৃচাশরম এব তিষ্ঠেৎ। যদি গাজাবান্* তর্হথি 

গ্ররুজেতৎ ॥ ৪৮ ॥ 

গৃহীদ্যাসঙ্গে দৌষমাহু ষত্ত্িতি ত্রিভিঃ ॥ ৪৯ ॥ 

ক্রেমগন্দর্ভঃ | 

গ্রাজাবানিভি প্রজাবত্তে গ্রায়ে। বৈরাগ্যং ভবেদিতি বেদাস্থিনামভিগ্রায়ঃ। কন্ঠানাং 

ত্বন্থথা। যথোঁকং। খণানি ভ্রীণ্যপারুতা মনো মোক্ষে নিবেশয়েখৎ। অনপাকতা মোক্ষত্ত 

মেবমানে| ব্রজভাধ ইতি 1৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১.। 
পপ” সপ স্পা পপ ৯ পা ক শী লা 

দর্শনের ন্যায় দেহ নাশেই বিযুক্ত হয় ॥ ৪৬ 1 
মমত! শূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়! এই প্রকার পরামর্শ যোগে অতিথির 

ন্যায় উদাসীন ভাবে গৃহে অবস্থিতি করিবে এবং গৃহ বিষয়ক আস- 
'ক্তিতে আবদ্ধ হইবে না ॥ ৪৭। 

ভক্ভিমান্ ব্যজি এই রূপ গৃহমেধীয় কর্ম দ্বারা আমার অর্চনা 
করত গৃছেই অবশ্থিতি করুন বা.বনেই প্রন্থবন করুন, কিস্তু'যখন প্রজ। 
বান্ হইবেন অর্থাৎ সন্তান. উৎপন্ন হইবে তখন. প্রব্রজ্য। গ্রহণ করি- 
বেন। ৪৮ ॥ 

ফে ব্যক্তি স্ত্রেণ) কৃপণ ও মুঢ় এবং পুল্ৈষণা ও-বি ত্ৈষণাতে আতুর 
হইয়া গৃহে আসক্তি বশতঃ আমি ওআমার ইত্যাকার জানে: বদ্ধ 
হয়॥ ৫৯.॥ 

88. 
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অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধো ভার্্য/বালাত্বজা ত্মজীঃ। 
অনাথ! মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৫1 
এবং গৃহীশয়াক্ষিণ্ড হৃদয়ে! খুড়ধীরয়ং। 
অতৃপ্তত্তাননুধ্যায়ন, স্বৃতোহন্ধংবিশতে তমঃ ॥ ৫১ | 

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাঁণে পাঁরমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
একাদশক্কন্ধে শ্রীভগবভুদ্ধব সম্বাদে বর্ণাআম বিভাঁগো নাম সপ্তদশো- 
ধায়; ॥ %॥১৭॥%॥ 

শ্রীভগবানুবাচ ॥ 
বনং বিবিস্ষুঃ পুজেষু ভার্ষ]ঁং নম্য সহহৈব বা। 

বন্ধমেবাভিনয়েন দর্শয়তি অহে। ইতি বালা আত্মজা যশ; স। আম্মক্রাশ্চ মাং বিন! 

অনাথাঃ সম্তঃ কথ' জীবন্তীতি ॥৫* ॥ 

গৃহে য আশয়ো। বামন! তেন লা মর্বতঃ ক্ষিপ্তং হুদয়ং ষস্ত সঃ অন্ধং তমঃ অতি তাঁমসীং 

যোনিং ॥ ৫২ ॥ 
|| & || ইতি একাদশে সপ্তদশ: || *% || 

অষ্টাদশে বদদ্বন্মং বনস্থ যতি গোচরং । অধিকারি বিশেষেণ বিশেষঞ্চাপি তাগতং ॥ 

ক্রম রাহা নারির ধর্মানাহ বনমিতি আয়ুষ ৪ ভাগং পর মগ্তুতি বর্ষ 
টু এ জপ ৯ পপ ৫৮০ সপ পিউ পা পাপ ৯ 

ক্রম সন্দর্ভঃ | 

॥*॥ ইত্যেকাদশ ক্রমনন্দর্ভে সপ্তুদশঃ ॥%॥ 

অহে!। আমার পিতা মাতা ব্দ্ধ, শিশু সন্তান বিশিষ্টা ভার্ধ্া এবং 
পুক্র কন্যাগণ আম ব্যতীত অনাথ দীন ভাবে কি প্রকারে দুঃখে জীবন 
ধারণ করিবে ॥ ৫০ ॥ 

এই প্রকারে গৃহ বাসন বিক্ষিপ্ত চিত্ত মু বুদ্ধি অপরিতৃপ্ত ব্যক্তি 
গৃহবামন! সকল অনুধ্যান করত মরণের পর তামমী যোনিতে প্রবেশ 
করে ॥ ৫১ ॥ ৪ 

॥%॥ ইত্যেকাদশে সগডদশ ৪ &॥ 
অধ্টাদশ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ ও যতি ধর্ম নির্ণয় পুরঃসর অধিকার 

৷ বিশেষে ধর্মের বিশেষ কথন ॥ ০ ॥ 
। ভগবান কহিলেন হে উদ্ধব! বন প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইলে 
৫ রী 
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বন এব বসেচ্ছাস্তস্ত তীয়ং ভাগমাযুষঃ ॥ ১ ॥ 
কন্দমূল ফলৈর্বান্ৈর্মেধ্যৈর্বত্তিং প্রকপ্পয়েৎ। 
বসীত বঙ্ষলং বাসন্তুণপর্ণ। জীনানি বাঁ ॥ ২। 
কেশ লোম নখশ্াশ্রমলানি বিভূয়াদ্দতঃ | 

ন ধাবেদগ্ন, মজ্জেতস্ত্রিকালৎ স্থগ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৩ ॥ 

গ্রীষ্মেতপ্যেত পঞ্চানীন, বর্ষাস্বাসারষাড় জলে। 
আকণমগ্রঃ শিশিরে এবং বৃততস্তপশ্চরেত ॥ ৪ ॥ 

জিত ওপার ৬৮৫ অপ 

র্যাস্তং ততঃ পরং লীণেজ্িয়হ্য ঈবদ্ধিরগেপি মন্লাসাধিকারঃ শ্তাদিতি ভাঁৰঃ || ১॥। 

ঘসীত পরিদধীত || ২।। 

পন্তঃ দস্তান্ ন ধাবে ন শোধয়েৎ ব্রিকালমগ্ল,মঞ্ডেৎ মুল বত স্নায়াৎ স্যশ্তিলেশয়ঃ 

ভূমিশামী || ৩ ॥। 

তাগো পঞ্চাঙ্গীন্ হুর্যোণ সহ চত়র্দিশমগ্িং নিধায় আত্মানং তাপয়েদিনার্থঃ | 

আঁসারঘাট আগারং ধার়াসম্পাতং সত ইতি তণ। অস্তবীবকাশং নাম বন্ং চরে জলে 
জা$. মগ্নঃ উর যাসং মাম ক্র্তং চরে ॥ ৪ ॥ 
লাকা পস্পপ। এত পক্ষ পাপা তন এ পপ পেশ? ৩ জি ররিরিা তি রেরি 

পাশ পপি 

জারা পুজোয় নিকট গে করিয়া ৭ অথব। রাগ ॥ মিব তিন ন! সেরা 

তাহাকে সঙ্গে হুইয়।, বয়সের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চসপ্তুতি বগুসর 
পর্ধযস্ত বনে বাস করিবেক 1 ১। 

পৰিত্ত বনা কলা মূল ফল ছার! জীষলোপায় নির্ধ্ধাহ করিষেক এবং 
বন্ক ব| তৃপপত্র ও স্বগচর্স বন্তু পরিধান করিষেক ॥ ২। 

ফেশ,। লেখ, নখ, শাশ্রু। ও গানে মল ধারণ করিবেক, এবং দত্ত 

ধাধন করিনেক না, তথ! ভ্রিকাল জলে নিমজ্জন পূর্ধ্বক ল্লান করিবেক 
"ও ভূমি তলে শয়ন করিষেক ॥ ৩॥ 

্ীষ্মকালে গঞ্চাযি জর্থাৎ সূর্য্য সহিত অগ্নি চতুষ্টয়ে বেগিত হইয়! 
শরীয়কে তত করত্ত ও বর্ধাকালে বারিধারা সহন করত এবং শীত 
কালে আকঠ পর্ধযস্ত জলে মগ হইয়! তপন্তাঁচয়ণ করিবেক ॥ ৪ | 
রি... 4 



্ 
১১ক্ক ১৮আ ] স্রীমন্ভাগবতমূৃ। ৩১৫ 

অগ্নিপক্কং সমশ্রীয়াৎ কালপকমথাপি না। 
উল্খলাশ্ম কুট্টো বা দস্তোলুখল এব বা ৫॥ 
ই সংচিনুয়াৎ সর্বমাত্বনে বৃত্তিকারণৎ | 

দেশকাঁল বলাভিজ্ঞে। নাদদীতান্যদাহুতং 1 ৬॥ 

বন্যৈশ্চরু পুরোড়াশৈ নির্ববপেৎ কালচোদিতান. | 
নহু শ্রোতেন পশুন। মাং যজেত বনাশ্রমী ॥ ৭॥ 
অগ্নিহোত্রঞ্ দর্শশ্চ পুর্ণমাঁসশ্চ পুর্বববৎ | 
চাতুমর্স্তানিচ মুনেরান্নাতাঁনিচ নৈগমৈঃ ॥ ৮। 

০০০০০ উর ৯. পপ? পাপা বা 

উলৃখলেন বাশ্মন। ব| কুষ্টয়তি কওয়ন্ঠীতি তথ। দাত্ত। এব উলুখলং যন্ত ম তথা ॥ ৫॥ 
সংচিমুয়াৎ আহরেৎ অন্ত! কালাম্তরে আন্বতং কালাম্তরেনাদদীত । লন্বে নবে 

নবেহনাদে পুরাণস্ত পরিতালেদিতি নারদেক্তে: ॥ ৬॥ 

কাল চোদিতান্ আগ্রহায়নাদীন্ ॥৭॥ 

কিঞ অগ্নিহোত্রমিতি মুনেন্চ নৈগমৈবে দাদিভতিঃ ॥ ৮ ॥ 
স্পা পাস পা, এ 

পরপর পপ 

ক্রস মন্দর্ভঃ 

॥১॥২॥৩।৪|৫1৬ 1৭1৮ ॥ এবমিতি। টীকায়াঁং নিষ্ষামগ্তেতি ভগবদারাধন 

মাত্র কামন্তেত্যর্থঃ। অন্তঃকরণেন্যাদৌ যদি হয়া মতোষণ্যা তপস্থয়ভস্তঃকরণ শুদ্ধি তক্তী 

স্তাত।ং তদাত্রৈব বানগ্রস্থৃত্বমুচ্যতে | যদিচ 'গ্রুতিবন্ধ বাহুল্য শ্তাৎ র্থি ক্রমেণৈব মুচাত 

অমি পন্ক অথব। কাল পক দ্রব্য আহার করিবেক, এবং উলুখল ব 
্স্তরাদি অথবা দন্তরূপ উলুখল দ্বারা কুষ্টিত ভ্রব্য ভক্ষণ করিবেক ॥ ৫ 

দেশ কালের বলা'বল অভিজ্ঞ হইয়া! আপনার বৃত্তি নিমিত্ত সমুদায় 
গ্ব্য স্বয়ং আহরণ করিবেক, মময়াস্তরে আহৃত দ্রব্য সময়াস্তরে গ্রহণ 

করিবেক না] ॥ ৬॥ 

যথা সময় প্রাণ্ড বনজাত চর পুরোড়াসাদি দ্বারা! আমার অর্চন! 
করিবেক না ॥ ৭॥ 

_ বেদবাঁদী মুনিগণ কর্তৃক আন্দাতে অগ্নিহোন্র; দর্শ, পৌঁর্মাস ও 
চাঁতুর্মাস্য দ্বারা পূর্ব্ববৎ অর্চনা করিবেক ॥৮॥ 

488 
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সী 
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পপ ০৯০ ৮৫ “উপ শচীন পপ পপ পপ সা 

এবং চীর্দেন তপসা! সুনির্ধমনি সম্ততঃ | 
মাং তপোময়মারাধ্য ধধিলৌকাছুপৈতি মাং ॥ ৯॥ 
যান্তেতৎ কৃচ্ছ তষ্টীর্ণ, তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ । 
কামায়াল্লীয়সে যুগ্ত্যা্থালিশঃ কোহপরস্ততঃ ॥ ১০। 
যদাইসৌ নিয়মেইকলো। জরয়! জাতবেপথুঃ। 

মি ১ 

অস্ত নিক্ষামন্ত ফলমাহ এবমিতি ধমনিভিঃ শিরাভিঃ সন্ভতে| ব্যাপ্তঃ যাবজ্জীবং কতেন 
তপস। শুক্ষমাংন ইত্যার্থ:। খধি লোকান্ মহলেকাদি ক্রমেণ | অয়ং ভাঁবঃ অস্তঃ 

করণ গুদ্ধি ভক্তি ছারাধট্ত্রব তাবনুচ্যতে 'গ্রতি বন্ধ বাছুলোতৃ অনেন ক্রমেণ মুচাতে 
ইতি ।৯। 

তং পকামং নিন্দতি যন্তিতি নিঃশ্রেয়সং মোক্ষফলং অল্লীয়সে আবিরিঞ্চাদক্লমেব 

তশ্যৈ॥ ১০ | ্ 

এবং যাঁবজ্জীবং বর্তমানন্ত মোক্ষঃ তৃতীয় ভাগাবসানেতু মন্দবিরাগোপি সন্যাসাধিকারঃ 

যদ্দিতু ততোহবাগেব স্বধর্মাশক্কো ভবেৎ তথাপি সমাগবিরক্কঃ| বিরক্ষে বা তত্রাবিরক্রস্ত 
৫ ত্র -সা 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ইতি। মাং তপোঁময়মারাধ্যেতি তপসৈবারাধা ইতার্থঃ | অতঃ গুদ্ধভক্তাভাবাৎ ক্রমেণৈৰ 

মাং প্রাপ্রোহীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

মহর্পোকাদি কামং নিন্দতি যন্তিতি কামানাং প্রতিবন্ধঞ্চ বিনা তপস| ফাঁবজ্জীবং 
বর্তমানন্ত মোক্ষঃ ॥ ১০ 0:১১ || ১২ ১৩ ॥ 

, মুনি ব্যক্তি এই প্রকার যাবজ্জীবন তপস্যাচরণ দ্বারা শিরা বশিষ্ট 
শুক্ধ মাংস হইয়া তপোঁরূপ, আমার আরাধন! পূর্বক খধষি লোঁকাঁদি 
ক্রমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় ॥ ৯ 

যে ব্যক্তি অতি কষ সাধ্য এই মুক্তি সাধন মহৎ তপস্তা অচিরণ 
| করিয়াও অতি অপ্পতর কামনায় ব্রচ্ম লোকাদি স্থখে মনো নিবেশ 

করে, তাহা হইতে মূর্খ আর কোন্ ব্যক্তি আছে॥ ১০ | 
যদি সে বাক্তি সংসারিক নিয়মে অবিরক্ত হইয়া! জরায় কম্পিত 

কলেবর হয়, তাহ! হইলে আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক আত্মাতে অগ্নি 



১১ক্ক ১৮) শ্রীমষ্ভাগবতম্। ৩১৭ 

আত্মন্যমীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্বো হগ্নিং সম্মাবিশেধ ॥ ১১ ॥ 
যদ। ধর্মাবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্ন্থ ৷ 

বিরাগে। জায়তে সম্ঙ ন্যস্তাগ্িঃ প্রাব্রজেত্ততঃ ॥ ১২॥ 
ই৪1 যখোপদেশং মাং দত্ব! সর্বান্বমৃত্িজে । 
অগ্লীন স্বগ্রাণ আবেশ নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেহ ॥ ১৩ ॥ 
বিপ্রস্ত বৈ সম্গাসতো৷ দেব! দারাদি্ূপিণঠ | 
বিদ্বং কুর্ববন্ত্যয়ং হম্মানা ক্রম্য সমিয়াৎ পরং ॥ ১৪ ॥ 

কৃতযমাহ যদেতি জাতে] বেপথুঃ কম্পে। দেহে যন্ত সঃ) ১২। 

বিরক্তং প্রত্যাহ যদেতি ॥১২ ॥ 

তত্রাদৌ কভামাহ ইষ্টেতি যথোপদেশং শ্রান্ধাষ্টক পূর্বকং প্রজাপত্োষ্টযা মামিষ্টণ 

স্বগ্রাণে আত্মনি ॥ ১৩॥ 

সন্নাসে বিদ্ল। ভবন্তি তান্ বিগণধ্য সন্যসেদেবেত্যাশয়েনাহ বিপ্রশ্ভেতি কেনাভিপ্রা- ূ 

য়েণ কুর্ববন্তি তমাহ অয়মিতি পরং ব্রহ্ম ১৪ 
(আআ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

পরং ব্র্গলোকং ॥ ১৪ ॥ 
৫ সপ (সপ পপ আপ আপ সপ সত 

আরোপ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক ॥ ১১ ॥ 

যদি ধশ্ম পরিপাক লব ব্রজ্ম লোৌকাদি সমুদায় লোকে দুঃখ দর্শন' 

পুর্ববক-বিরক্তি জন্মে, তবে যথ! সম্ভব অগ্নিন্যস্ত করিয়া প্রত্রজ্যা্রমে 
গমন করিবেক ॥ ১২॥ 

যথেোপদেশ প্রাজাপত্যাদি দ্বার আমর অর্চনা করিয়। ও ঞ্ত্বিকৃকে 
সর্বস্ব দক্ষিণ! দিয় আত্মাতে অগ্নির আবেশ পূর্বক নিরপেক্ষ ভাঁবে 
গ্রত্রজ্যা করিবেক ॥ ১৩ ॥. + 

ব্রঙ্গণের সম্যাস কালে দারা পুজ্রার্দি রূপে অধতীর্ণ হইয়া দেব 
ভারা বিদ্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং মগে করেন ঘে' এই. ব্যততি 
আমাদিগকে অতিক্রম করিয়। ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেক.॥ ১৪.॥ 
এ ৃ ৫ 

রি লি 

পপ উল পপি এ সততার এ 
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৩১৮ শ্রীমঘ্ভ'গবতমূ। [ ১১স্ক ১৮অ 

বিভূয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পর । 
ত্যক্তং ন দগ্ুপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্তিনাপদি ॥ ১৫ ॥ 
দৃপ্রিপৃতং ন্যসে পাদৎ বস্ত্রপুত্তং জলং পিবেৎ। 
সত্য পুক্তং বদেদ্বাকাং মনঃ পুতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৬॥ 

মৌনানীহানিলায়াম| দণ্ড বাগ্দেহ চেতসাং। 
নহোতে যস্থ সন্ত্যঙ্গ বেণুভিনভিবেদ্যতিঃ ॥ ১৭৭ 
সপ সপ জপ জপ, ৯৮ 

এবং প্রব্রজিতস্ত ধর্শানাহ বিভূয়াচ্চে্িন্ি। 'পরং কৌপীনাদন্দ্বাসে! গদি ধারয়ি 

মিচ্ছতি তর্হি কৌপীনমাচ্চাদাতে যাবত তাবন্মান্রং ধারয়েদিশ্ার্থঃ | সযক্ং গ্ৈষোচ্চারাৎ 

পূর্বমেবাতোহন্তৎ কিঞ্চিদপি ন বিভূয়াৎ । দণ্ড পাত্রাভ্যামিতাযাবস্ঠক জল পার্রাদেরূপ 
লক্ষণ 1 ১৫।। 

মনঃ পৃতং মনস1 সমাপ্থিচ।্ধায যত্শুদ্ধং তদাচয়ে ন মাহসিফো। ভবেখ 11 ১৬ 

মোৌনং বাচোদও্ড; অনীহ। কাম্য কর্ম হ্যাগঃ দেহন্য প্রাণায়ামঃ চেতসঃ এক্ষেহস্ত স্ত্রয়ে। 

দণ্ড যস্ত 'ন সস্তি অঙ্গ হে উদ্ধব অঙ্গে ধৃত্তৈঃ বেণুভির্িতি বা |। ১৭ ॥ 
সত 

৪ শপ সপ». ৮৪ তল ৬৬ ০২ 

শপ জপ পীপসপালিটী পি 

ক্রমসনভঃ | 

যন্মাৎ ট্রৈযোচ্চ!রণাৎ পূর্ববমেব সর্বং 'তাককং। তল্মাদণ্ড পা্রাভ্যামন্তৎ কিঞ্দপি 
শন গৃরীয়াৎ || ১৫) ১৬।। ১৬ || ১৭ || 

সপ পট পপ পালা ৬৯০ তল পাপা পিপি সপ ০৬০৭৩ স্ চে শাস্পি পোপ শিপ সপ ৮ পাপা শপ 

হে উদ্ধব! এক্ষণে প্রত্রজিতের ধর্ম বলি শ্রাবণ কর, মুনি ব্যক্তি 
৷ যদি কৌপীনাতিরিক্ত বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
যাহাতে কৌপীন মাত্র আচ্ছাদিত হয় এতাবম্মাত্র বস্ত্র অর্থাৎ বহিবস 

( পরিধান করিবেন, প্রৈষ মান্ত্রোচ্চারণের পুর্ধেবে তিনি অন্য সমুদয় 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব অনাপৎকালে দণ্ড কমগুলু ভিন্ন আস্ম 
কিছুই গ্রহণ করিবেন না ॥ ১৫। 

দৃষ্টি পৃত করিয়া পাঁদন্যাস করিবেক, বস্ত্র পৃত করিয়া জল পান 
করিবেক, সত্য পুত করিয়। বাক্য বলিবেক এবং মনঃ পৃত অর্থাৎ ধিচাঁর 
শোধিত হুইয় সমুদায় আচরণ করিবেক ॥ ১৬ ॥ 

হে উদ্ধব! মৌন রূপ ধাঞ্দও, কাম্য কর্ম পরিত্যাগ রূপ দেহ 
দণ্ড এবং গ্রাণায়াম রূপ অস্তঃকরণ দণ্ড যাহার নাই সে ব্যক্তি কেৰল 

| বেণুদগ্ ধারণ দ্বারা কখন যতি হইতে পারে না ॥ ১৭।॥ 
3 র ৫ 

৬০০ টি ০. অপ আজ ৮৮৮১ 



১১স্ক ১৮অ] প্রীমস্ভাগবতম্ । ৩১৯ 

ভিক্ষাং চতুর্যু বর্ণেধু বিগহার্ণীন, বর্জয়ংশ্চরেৎ। 
সপ্তাগ।রানসং কষ্প্রাংস্তয্যেল্লন্বেন তাঁবতা ॥ ১৮ | 
বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপম্পৃশ্ঠয বাগ্যতঃ | 
বিভজ্য পাঁবিতং শেষং ভূপ্তীতাশেষমাহতং 1 ১৯॥ 
একশ্চরেম্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংঘতেন্দড্রিয়ঃ | 

টি ০০ 

চতুর্ঘিতি ব্রাহ্গণেঘেব বৃত্তিভেদেন চতুবিধেষু পূর্ব পূর্বাসন্ভবে ব! বিগহ্ণানভিশপ্ত 
গতিতান্ অমং কণ্প্তান্ অত্রায়ং লাভে! ভবিষাতীতি পর্বমন্দিষ্টান্ ॥ ১৮॥। 

বহিগ্রামাৎ পাবিভং গ্রোক্ষণাদিতিঃ শোধিতং বিভজ্য বিষুট ব্রক্গার্ক ভূতেভাঃ অশেষ 
মিচ্যধিকাহবণং নিরন্তং। যাচিতমিতি পাঠে মাধুকরেণ যাচিনত মনঞ্চেত্তর্থি বিভজ্য ভূজীত 

নত্বযাচিতাদি ভৈক্ষা চতুষ্টক্মিত্যর্থঃ। মীধুকরেতু নৈবেদ্যং ভৈক্ষে নান্যেষু বিদ্যতে ৷ 
নৈবেদাকং ক্ষিপেদগ্ণ্, ভ্রিতয়ং ভোন্টিকং বছিরিতি স্থৃতেঃ। তত্র ভিঙ্গ। মংখ্যা। মাধুকর 
মমংকষ্প্তং গ্রাক্ প্রণীতমযাচিতং । তাৎকালিকোগপনঞ্ণ ভৈক্ষ্য* পঞ্চবিধং শ্বৃতং। 

যদ্বা তদ্দানীং কেনাপি যাচিতঞ্চেৎ তন্মধ্যে তশ্মৈ কিঞ্চিদ্বিভজা দত্ব! ইন্যর্থঃ ॥ ১৯॥ 

কিঞ্চ একশ্চরেদিতি আত্মন্যেব ক্রীড়া কৌতুকং যন্ত সঃ আত্মন্তেব চরতঃ স্থষ্টঃ 

ক্রেমমন্দর্ভ: | 

ভিক্ষামিতি তৈ:। তত্র বৃত্তি ভেদেনেতি 'গ্রতি গ্রহাধ্যাপন যাজন শিলোঞ রূপে 
থেভ্ার্থঃ || ১৮ ॥ 

বহিরিতি তৈঃ। তত্র মাধুকরমসংক্প্তং প্রাক প্রণীতমযাচিতং। তাৎকালিকং 

চোপপন্নং ভৈক্ষ্যং পঞ্চ বিধং স্বতমিতি ভিক্ষাপঞ্চকমিতি জয়ং || ১৯।। 

নিঃ সঙ্গশ্চরন্নপি ন কুত্রচিদাশকঠ ॥ ২০1 ২১ ২২।। ২৩ ।। ২৪ ॥ 

চারি বর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত পতিতাদি পরিত্যাগ পূর্বক অনির্দিষ্ট 
মাত গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবেক এসং তন্বারা যাহা! লব্ধ হুইবে তাছাতেই 
সন্তষ্ট থাকিবে ॥ ১৮ 

গ্রামের বাহিরে জলাশয়ে গমন পূর্বক বাগ্যত হইয়া স্নান ও | 
আচমন করত আহত দ্রব্যের কিয়দংশ যাচককে বিভাগ করিয়া দিয়া 
শেষে প্রোক্ষণাদি শোধিত সেই সমুদ্রায় দ্রব্য ভোজন করিবেক, সঞচয়ার্থ 
অধিক আহরণ করিবেক ন| ॥ ১৯ ॥ 

সঙ্গ রহিত ও সংযতেক্দ্িয় হইয়া! এই পৃথিবীতে একাকী বিচরণ 



৭ পপি 

৩২৯ ্রীমন্ভাগবতমৃ। [ ১১ক্ষ ১৮ 

আত্মজ্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ২০ ॥ 

বিবিজ্ত ক্ষেম শরণো মন্তাববিমলাশয়ঃ | 

আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া যুনিঃ ॥ ২১॥ 

অন্বীক্ষেতাত্বনে। বন্ধং মোক্ষঞ্ জ্ঞাননিষ্ঠয়। | 
বন্ধ ইন্দ্রিয় বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ | 
তন্মাম্লিষম্য ষড়ূর্গং মন্ভাবেন চরেন্মুনিঃ। 
বিরক্তঃ ক্ষুলকামেভ্যে। লব্ধাত্মনি স্থখং মহৎ ॥ ২২॥ 

পুরগ্রাম ব্রজীন্ সার্থান, ভিক্ষার্থৎ এবিশংশ্চরেৎ। 

রি আত্মবান্ ধীরঃ॥ ২০ ॥ 

বিবিজ্ং বিক্সনং ক্ষেমং নির্ভয়ং শরণং স্থানং যন্ত সঃ ময়ি ভাবেন বিমল আশয়ে! 

যন্ত মং ।১॥ 

বন্ধং মোক্ষঞ্ কেন বন্ধঃ কেন ব|মোক্ষ ইতি তাঝাহ বন্ধ ইতি । এষাং ইন্জরিক্াণাং | 

| চকারাদাত্ম শরণেন ॥ ২২॥ 

ূ পুরাণি হট্রাদিমস্তি। গ্রাম স্তদ্রহিতাঃ ব্রজা গোষ্টানি তান্ সার্থান্ যাত্রিক জন 
পর, ০ পাট জি পা পর ম্ পাপ পিস 

পি 

করিবেন এবং আত্মাতে ক্রীড়া ও আত্মীতেই রমণ করত সমদর্শী ধীর 

হইবেন ॥ ২০ 

বিজন ও নির্ভয় স্থানে অবস্থিতি করত মদীয় ভাবে নিশ্মলান্তঃকরণ 

হইয়া আমার মহিত অভিন্ন রূপে কেবল একমাত্র আত্মীকেই চিন্তা 
করিবেক ॥ ২১।॥ | 

জ্ঞান নিষ্ঠা ঘর আপনার বন্ধ মোক্ষের বিষয় আলোচন! করিবেক, 
ইন্ড্রিয়গণের বিক্ষেপের নাম বন্ধ এবং তাহাদ্িগের নিয়মকেই মোক্ষ 

বলে। অতএব মদীয় ভাবে ফড়বর্গ জয় করত ক্ষুদ্র কামনা! সকল 

হইতে বিরত হইয়া আত্মাতে মহৎ সুখ লাভে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি. 
বেক ॥ ২২ ॥ 

পবিত্র দেশ, সরোবর, শৈল, বন ও আশ্রম বিশিষ্ট এই পৃথিবীর 
টি 8৫ 



চা]. 000 
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পুণ্যদেশ সরিচ্ছৈল বনীশ্রামবত্তীং মহীৎ ॥ ২৩। 
বানপ্রস্থাশ্রমপদেত্বভীক্ষং ভৈক্ষমাচরেৎ। 
সংসিদ্ধাত্যাশ্বসংমোহঃ শুদ্ধ সত্ব শিলান্ধন ॥ ২৪ ॥ 
নৈতদবস্ততয়া পশ্যেদ্দশ্ামানং বিনশ্যতি ৷ 
অগক্তচিত্ে। বিরমেদ্দিহণমুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥ ২৫। 
যদেতদাত্মনি জগন্মনে বাক্ প্রথণসংহিতং। 

জপ টিার৯-৮৯-০১, ঢা 
মি ০ 

সমূহান্ ॥ ২৩॥ 

যতঃ শিল বৃত্তযা| আনীতেন তদীয়েনাম্বসাহগ্নেন শুদ্ধ সত্বঃ সন্ নিবৃত্ত মোহঃ সংসি 
দ্বাতি মুচাতে ॥ ২৪ ॥ 

ননু মিষ্টান্ন বিভায় কথ* শিলান়ে গ্রবৃত্তিঃ শাদত আহ নেতি এমদুশ্তমানং বস্ত তয় 
ন পশ্যেৎ যতো! বিনশ্ততি অন ইহামুত্রচ লৌকেহমক্ত চিত্বঃ সন্ চিকীর্ষিতাৎ তদর্থ কৃত্যা 
কৃত্যাদ্িরমেৎ ॥ ২৫ ॥ 

নদ্গু তথাপি বানদ্বিনাশং সুখ হেতৃত্বাৎ তচ্চিন্তাবতঃ কুতে| বিরামঃ শ্যাত্তত্রাহ যদেত 
দিতি এতজ্জগন্মম হাম্পদং মনে! বাক্ গ্রাণৈঃ সংহিতং মমাহিতং অহঙ্কারস্পদং শরীরঞচ 

জেরার ভর 

7 শীস্পী স্পা পসরা স্্ করমসন্দর্ভঃ | 

পৃর্নং নিঃসঙ্গ ইতাক্তং তদেব বিবৃণোতি নৈতদ্দিতি দ্বাভ্যাং তত্রালবত্বেন নিঃ সঙ্ধত্বং 
গরথমেন ॥ ২৫।। 

বর্তমানেহতীতে চ নিঃসশত্মাহ যদেতদিতি | সর্বাং মায়েতি মায়য়ৈব শুদ্ধ আত্মমি | 
পিস পিসী শপ পাপ পপ প্লাস পাস পপি স্পা শপ ৯৯০০৯ ০০ 

প্রদেশ বিশেষে প্রবেশ পুর্ববক ভিক্ষার নিমিত্ত যাত্রিক জন সমন্বিত পুর 
গ্রাম ও গোষ্ঠাদ্িতে বিচরণ করিবেক ॥ ২৩ ॥ 

বানগরস্থদিগের আশ্রমে নিয়ত ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয়, 
যে হেতু শিলবৃতি দ্বার আহত অন্নে শুদ্ধ সত্ব ও নিবৃভ মোহ হইলে 
আশু দিদ্ধি লাভ হয় ॥ ২৪॥ 

মিষ্টামাদি দৃশ্টমান পদার্থকে বস্ত রূপে দর্শন করিবে না, যে হেতু 
তাহ বিনষ্ট হয়, অতএব ইহাঁমুত্র ভোঁগ সাধনার্থ অনীসক্ত চিত হইয়া 
তদ্ধিষয়ক কর্তব্য কর্ম হইতে বিরত হুইবেক ॥ ২৫ ॥ 

মমতাঁম্পদ এই জগৎ, অহঙ্কারাম্পদ মনোবাক্ প্রাণ সহিত এই 

ঠা. রর ৃ ৫ 
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সর্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্তযত্ত1 ন তৎ ম্মরেৎ ॥ ২৬। 
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তে। বা মন্তক্তেো! বানপেক্ষকঃ। 
সলিঙ্গানা শ্রমাং স্ত্যক্ত1 চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ২৭ ॥ 

বুধে। বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। 
সা এ 

সর্বং তজ্জন্যং সুঞ্চ আত্মনি মায়ামাত্রমিতি তর্কেগ শ্বপ্রাদি দৃষ্টান্তেন ত্যক্ত। ম্বস্থঃ আত্ম- 
নিষ্ঠঃ সন্ পুনস্তপ্ন ম্ররেৎ ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৬॥ 

অবং বহুদকাদি ধর্মমানুকত। পরম হ'স ধন্মানাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি সার্দৈদ্শিভিঃ বহি 
বিরক্কে। মুসুক্কুঃ সন্ যে। জ্ঞান নিষ্ঠো বা মোক্ষেপযনপেক্ষে। মত্তক্তে! ব! সতিঙ্গান্ ত্রিদ গাঁদি 
সহিতান্ আশ্রম ধর্ম্মান্ ত্যক্ত1 তদাসন্তিং ত্যক্ত।, যথোচিতং ধর্মং চরেদিত্যর্থঃ | পুন 

রতান্ত ত্যাগ এব বিবক্ষিত্ঃ পুন ধর্ম বিধানাৎ সতক্রিয়ত্ষন্তোতবরাধা।য়ে বঙ্গ্যমাত্থাচ্চ তর্হি 

পূর্বস্মাৎ কে! বিশেষ স্তত্রাহ অবিধি গোচরঃ বিধি কিস্করে! ন স্ার্দিতি এভদেব স্ফ্টী 
করিষাতি শৌচমাচমনং জ্ানং নতু চোদনয়াচরেদিভ্যাদিন1 ॥ ২৭। 

কথং চরেদিতাহছ বুধে। বিবেক্ষবানপি বালকবৎ মানাবমান বিবেক শৃন্তঃ কুশলে। 

নিগুণোপি লন্ জড়বৎ ফলামুসন্ধানাভাবেন বিদ্বান পঙিভোপি উম্মত্ববৎ লোকরপ্রন! 
সপ পপ পপ অপ টি 

ক্রম সন্দর্ভঃ | 

অধ্যাদিতং তত্তৎ কার্য্যং তাকেতি পুন নত্বাচরেচ্চেতার্থ; || ২৬ || 
অন্ভোপোবং কুর্যযাদিতি প্রমঙ্গেন বিবর্তিতং । স্ত্রীণাং নিরীক্ষণেতযাদি বৎ টীকাঁচ 

দেহ ও তন্ত্বহ্য মুখ ছুঃখাদি এ সমুদ্ধায় কেবল আত্মাতে মায়া মাত্র এই 
রূপ তর্ক দ্বার! তাহ। পরিত্যাগ পূর্বক আত্মণিষ্ঠ হইয়া তাহা! আর স্মরণ 
করিবেক না ॥ ২৬॥ | 

যে ব্যক্তি বহির্বিষয়ে বিরক্তি ও মুমুক্ষ! বশতঃ জ্ঞান নিষ্ঠ হয়েন বা] 
মোক্ষ বিষয়ে অনপেক্ষা পূর্বক মচ্ক্ত হয়েন, তিনি ত্রিদগডাদি মহিত 
আশ্রম ধর্পমা সকল পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া 
বিচরণ করিবেন ॥ ২৭ ॥ 

বিবেকবান্ হইলেও বালকের গ্যায় মানাবমান শুন্য হইয়া! ভ্রীড়া 
করিনেক, নিপুণ হইয়াও জড়ের ম্যায় ফলানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক 

১০২ িরিরারি টিউটর িিরিটিটি. 



চি. 1 উই 
১১ক্ক ১৮অ ] স্রীমস্ভাগবতমৃ। ৩২৩ 

বদেছুন্মত বদ্িদ্বান্ গোর্ধ্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ২৮ ॥ 
বেদবাদরতো! নস্যান্নপাষত্তী নহৈতুকঃ। 
শুক্ষবাদবিবাদেন কঞ্চিত পক্ষং সমাশ্রয়ে ॥ ২৯॥ 

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরে! জনং চোঘেজয়েমতু । 
অতিবাদাৎস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ॥ ৩* ॥ 

দেহমুদ্িশ্ট পশুবদৈরং কুর্য্যাক্নকেন চিৎ । 
০ ৯ আপস পাশ পিপাসা শি তিল পাটি শশী পাপা শপ পপ বশ 

ভাবেন নৈগমে। দেবার্থ। নিষ্ঠোপি গোচর্ধ্য।ং অনিয়ভাচারমিব 1 ২৮ ॥ 

বেদবাদরতঃ কর্ম কাণ্ড ব্যাখ্যাদিনিষ্ঠঃ হৈতৃকঃ কেবল তর্ক মিষ্ঠঃ শুফবাদে নিশ্রয়ে! 
জন গোষ্ঠ্যাং যে। বিবাদস্তন্মিন ॥২৯॥ 

অতিবাদান্ দুরুক্তানি ॥ ৩০ ॥ 
আত্ম দৃষ্ট্যা তাবহ্বৈর কারণং নাস্তীতুক্তং এক এবেতি দেহ দৃষ্ট্যাপি নাস্তীত্যাহ ভূত] নি 

৫০ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

নান্যথ! মং পরশ্চরেদ্িত্যত্র যথেতি 11২৭ ॥ ২৮ | 

পাষণী নস্তাদিতি পূর্ববপক্ষ জ্ঞানার্ঘমপি পাষগুমতং নাভামেদিতার্থঃ || ২৯ ॥ ৩০ ॥ 
দেহমিতি যুগ্মকং। আত্মা পরমাত্ম/। ভূতেঘস্তেষু জীবেধু আত্মনিচ দ্বন্মিন্ 5 

এপ জন শ 

ব্যবহার করিবেক, বিদ্বান হইয়াও উম্মতের গ্যায় লোকরঞ্জন কামনা- 
ভাবে কার্ধ্য করিবেক এবং বেদনিষ্ঠ হইয়াও অনির়তাচারে বিচরণ 
করিবেক ॥ ২৮ ॥ 

কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যানাদি নিষ্ঠ বেদবাদে রত হইবে না, শ্রুতি স্মৃতি 

বিরুদ্ধ বিময়ের অনুষ্ঠান করিবে না, কেবল তর্কে নির্ভর করিবে ন। 
এবং গোষীমধ্যে নিজ্্রয়োজন, বাদ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার 
কোন পক্ষ আশ্রয় করিবে না 8 ২৯ ॥ 

ধীর ব্যক্তি লোকের উদ্বেগ জন্মাইবেন না এবং আপনিও কাহা 
হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না| এবং পরের অতুযুক্তি সকল লহ করিবেন ও 

কাহাকেও অবমান করিবেন না, পশুদিগের ন্যায় এই দেহ উপলক্ষে 

কাহারও সহিত শক্রতা করিবেন ন1 ॥ ৩০ ॥ 
নান৷ উদক-পাত্রে প্রতিবিদ্বিত সূর্ধ্ের ম্যায় সর্ব্ভূতে ও আত্মাতে 
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শপ এল আও শপ শি পপ পাস  শাীপ্পীপশীশীশী তি পি সপ সত ১ পপ শিপ শপ স্প্রে, আরা 

একএব পরোছাতা! ভূতেথা ্বস্বন্থিতঃ | 

যথেন্দুরুদপা ত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকাঁনিচ ॥ ৩১॥ 

অলন্ধা ন।'বসীদেত কালে কালেহশনং ক্কচিৎ। 
লব্ধ নহ্ৃষ্যেদ্ধ তিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতং ॥ ৩১ ॥ 
আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ গ্রাণধারণং। 

তত্বং বিশ্বশ্যতে তেন তদ্দিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 

যদৃচ্ছয়োপপনানমদ্যাচ্ছে ষ্টমুতাপরং। 
পাপপশপীপা পাশ সস লাস্ট পপ পাপী পা ০ পপ 

চ দত অপি কারণ রূপেখৈকাত্মকানি ॥ ৩১ ॥ 

দৈবতস্ত্রিচং দৈবাধীনং যতঃ ॥ ৩২ ॥ 

অলং তর্হি ভিক্ষা গ্রবত্বেনাপি তত্রাহ আহার মাত্রার্থং সমীহেত এব যত স্তন্ত প্রাথধারণং 

। যুক্তৎ সমাক্ কণং তেন গ্রাণপারণেন তত্বং বিচার্ধ)তে কিং তেনাপি তদাহ তদ্দিজ্ঞায়েতি 1৩৩ 

তরি রী িষ্ানলাদিকমগ্রামেব কেনৈব মুক্তমিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি ॥ ৩৪ ॥ 
পপ পা ৯, ৯৪ চা শা পপি শি শশী শপ আপ শী শত স্াসাশীসসসীশিটি স্প্পী্ি শী শি শি সি 

ক্রমমন্দর্ভঃ 

যথেন্দুরদপাত্রেঘিত্টেকন্তৈব টৈভব মাজে দৃষ্টান্ত: নতৃ প্রন্তিবিম্ব তাঁমাত্রাংশে । গন্দর্ভাদে। 
নিীতত্বাৎ || ৩১ ॥। ৩২ ॥ 

তরাপাধৈর্যে জানে আহারার্থং সমীতেত কুতঃ যনতস্তন্ত গ্রাণানাং মন অদীন্দ্রিয়াণ।ং 

ধারণং স্থিরীকরণং যুক্তং। অন্যথ| ত্বপরিপক্কত্বাদ্বিক্ষেপঃ শ্তাদেবেত্র্থঃ। তদ্ধারণেচ কিং 

স্তাত্তত্রাহ ত্মিত্তি 1 ৩৩ | ৩৪|। 
উপ 

অনস্থিত পরমাত্মা একই মাত্র এবং ভূত সকলও কারণ রূপে একাবয়ব 
মাত্র ॥ ৩১ ॥ 

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যথাঁকালে ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে কখনই 
বিষণ্ন হইবেন না এবং লব্ধ দ্রব্যের প্রতিও গ্রহষ্ট হইবেন না, যে হেতু 
এ উভয়ই দৈবাধীন ॥ ৩২ ॥ 

তথাপি আহারার্থ চেষ্টা করিতে হইবে, যে হেতু তাহাই সম্যকৃ 
প্রাণ ধারণের উপায় এবং প্রাণধারণেতেই তত্ববিচাঁর হয় ও তত 
বিজ্ঞানেই মুক্তি হয় ॥ ৩৩ ॥ 
না হ্উ্ক আর অনুত্ধমই এ অনায়াঁস লব্ধ অন্নই আহার 



| 

১১ক্ক ১৮অ ] শ্রীমন্ঠাগবতম্। ৩২৫ 

তথা বাঁসস্তথা শধ্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্ত ভজেন্মুনিঃ ॥ ৩৪ ॥ 

শৌচমাচমনং ক্নানং নতু চোদনয়া চরেৎ। 
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যখাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ন হি তম্য বিকল্পাখ্য। যাচ মদ্বীক্ষয়া হতা। 
(পপপপপপাদ পি পাস পপ” পপ পা রপ ্াা-হাএএঠপপ ই ৮ শপ আজ আন 

নন্ধু নানং শৌচং তগ। ভিক্ষানিতামেকাস্তশীলত1) যতেশ্চত্বারি কর্াণি পঞ্চমং 

নোপপদ্যতে ইতি বচনাৎ কথং যদৃচ্ছয়া বর্তনং তত্রাহ শৌচমিতি যণাহ্নীশ্বরো লীলয়। 
চরামি তথ! জ্ঞানী জ্ঞাননিষ্টঃ অন।সক্কঃ কুর্যযাৎ নতু বিধি কিন্করত্ত্েন তন্ত জ্ঞান নিষ্ঠা 
বিরোধাদিতার্থঃ ৩৫ ॥ 

কুতে। বিধি কিস্করত্বাভাব স্তম্ত তাহ নহি তশ্য বিকল্াখা। ছেদ প্রতীতিঃ নন্বস্তি সা 

ব্যবহারিকী সত্যং য। চাসীৎ সাপি মন্ীক্ষয়া জ।নেন হত। নন্কধু নহত। পুন দৃশ্তিমানত্বাং 
সপ এ সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ| 

ষথাহং লীলয়! স্বেচ্ছয়৷ নতু কর্ম বশঙ্কেন চরামীতি স্বশক্তিলেশ প্রাপ্তি স্তত্ত দর্শিত]। 

তত্র হেতুঃ ৷ জ্ঞানী মৎ ক্ফতিমান্।| ৩৫ ॥ 
নতু তন্ত প্রাপপ্চিক শুভাশুভ স্কর্তভে রনুগতত্বা্িধি বশতাপি স্তাত্তন্বাহ নহীতি। 

বিকল্লাখ্যা মন্তোন্ত তি ততঃ ময়! স'পদ্যতে সাষ্টণাখাং মত্তুল? সংপন্িং প্রাপ্নো- 

তীতার্থঃ (| ৩৬ || ৩৭।। ৩৮ || ৩৯।। ৪০ ॥ ৪১৭1 ৪২॥| 
প্র পপ উপ সপ ৯ পপ পশসপিস্পোশসপপক শী সপ সপপাপপপ এপস পপ কা ০ এ 

করিবেন এবং বস্ত্র ও শযা। গ্রভৃতিও যেমন যেমন গ্রাপ্ত হয়েন তাহাই 
ব্যবহার করিবেন ॥ ৩৪ ॥ 

শোৌচ, আচমন, স্নান, বিধির অনুগত হইয়। করিবেন না নি ঈশ্বর, 

আমি যেরূপ লীলাভাবে সমুদ্বায় কর্ম আচরণ করি, জ্ঞানী ব্যক্তিও 

অনাসক্ত হুইয়! অন্যান্য নিয়মিত কন সকল তত্রেপে আচরণ 
করিবেন ॥ ৩৫॥ 

তাহার শাস্ত্র বিধির অপেক্ষ। নাই, যে হেতু ত্রাহার মনে ভেদ 
প্রতীতি নাই, তাহা আমার দর্শনে বিনষ্ট হইয়াছে, যদিও দেহপাত 

পর্ধ্যস্ত তাহার কখন ভেদ প্রতীতির আভাস মাত্র থাকে, তথাপি দেহাব- 



৩২৬ প্রীমন্ভাগবতমৃ । [ ১১ম্ক ১৮অ 

আদেহান্তাৎ কচিৎ খ্যাতিস্ততং সম্পদাতে ময়! ॥ ৩৬ ॥ 

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ধেদ আত্মবান্। 

অজিজ্ঞামিত মদ্ধর্ন্ো গুরুং মুনিমুপত্রজেত ॥ ৩৭ ॥ 

তাবৎ পরিচরেস্তক্তযা শ্রদ্ধাবাননসুয়কঃ। 

যাবস্থ হ্ধ বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ 

যন্তরমংঘত যড়র্গঃ প্রচণ্ডেক্দিয় সারথিঃ। 
জ্ঞান বৈরাগ্য রহিত স্ত্রিদগুমুপজীবতি ॥ ৩৯ ॥ 

তক্রাহ আদেহান্তাৎ কচিৎ কদাচিৎ বাধিতৈব খ্যাতির্ভবত্তি ॥ ৩৬ ॥ 

তদেবং বিরক্তপ্তাপরোগ্ জ্ঞানবতঃ সঙ্গাসং ত্বর্মাংশ্চোক্ক কেবল বৈরাগাবন্তং 

বিবিদিষুং গ্রাতযাহ ভঃখোদর্কেঘিতি ন জিজ্ঞাসিতো। মর্দর্ম। মত গ্রাপ্তি সাধনং যেন 

সঃ ॥ ৩৭ ॥ 

মামেব মদৃষ্টেব গুরুং পরিচরেৎ ততঃ পরমেকশ্ঠরেদিত্যাদি ধর্মে বর্তভেত ইতি 

ভাবঃ॥ ৩৮ ॥ 

অনধিকারিণঃ সন্নাসং নিনতি যন্তিতি ঘাভ্যাং প্রচণ্ড হতাসকজ; ইন্্রিয়সারথি বুদ্ধি 

ধরন্ত সঃ ০৯ ॥ 

সানে তিনি আমাতে সংযুক্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥ 

যে ধীর বাক্তি দুঃখ ব্যাপ্ত কামা বিষয়ে তিতিক্ষা বশত বৈরাগ্য 

লাভ করিয়।ছেন, তিনি যদি মৎ প্রাপ্তি সাধন ধর্ম জিজ্ঞাসা ন! করিয়া 

থাকেন, তবে কোন মুনি গুরুর নিকটে গমন করিবেন ॥ ৩৭ ॥ 

যাবৎ কাল পরব্রদ্ষের সরূপ জ্ঞান না হয় তাবৎ কাল পর্য্স্ত 

শ্রদ্ধাবান্ ও অসুয়! শুন্য হইয়! ভক্তি সহকারে আদরের সহিত আমাতে 
অভিন্ন জ্ঞান করিয়া! গুরুর পরিচর্য্যা করিবেন ॥ ৩৮ ॥ ৃ 

অনধিকাঁরিকে নিন্দ পূর্বক কহিলেন, হে উদ্ধব! যেব্যতি, 

ষড়বর্গকে সংযত করিতে পারে নাই, যাহার অশ্ব রূপ ইক্ড্রিয়গণের 
সারথি স্বরূপ বৃদ্ধি অতি উদ্ প্বভীব এবং যিনি জ্ঞান বৈরাগ্য রহিত, 
অথচ ব্রিদণ্ড যাহার উপজীবিকা! ॥ ৩৯॥ 

ং 



টা | 

১১্ক ১৮তা ] ভ্রীমস্তাগধতমূ। ৩২৭ 

স্থরানাত্মানমাত্বস্থং নিহ্,তে মাঞ্চ ধর্মহা। 

অবিপক্ক কষায়াম্মাপমুক্মীচ্চ বিহীয়তে 1 ৪০ & 

ভিক্ষোর্ধন্ই শমোহহিংসা তপ উক্ষা বনৌকসঃ। 
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্য! দ্বিজব্যাচার্ধযসেবনহ ॥ ৪১ । 
ব্রহ্মচযযং তপঃ শৌচং সম্ভোষে৷ ভূতসৌহাদং | 
গৃহস্থস্য।প্যুতৌ গন্তঃ সর্ধবেষাং মদ্ুপাসনং ॥ ৪২ ॥ 
ইতি মাং যঃ স্বধর্থোণ ভজমিতামনন্য ভাক। 

সর্ববভূতেষু মন্ভাবো মন্তক্তিং বিন্দতে চিরাৎ ॥ ৪৩। 

স্থরান্ যষ্টব্যান্ আত্মানঞ্চ আত্মস্থ'মাঞ্চ নিহু,তে এ্রভারয়তি নিহৃব ফলমাহ খল্মাদিতি 1৪ 

চতুর্ণাং গ্রধানধর্্মানাছ ভিক্ষোরিতি ॥ ৪১ ॥ 

অন্ত ধর্মান্ কাংশ্চিদগ্ হাস্েপান্ছিদিশতি ত্রদ্ষচর্ধ্যমিতি শৌচং রাগাদি রাহিত্যং তন্ত 
রক্মচর্যা প্রকারমাহ খঠো গন্তরিতি । ৪২ ॥ 

এবং ভূত বর্ণাশ্রম ধর্ম ফলমাহ উন্তি মামিতি দুঢ়াং মন্তক্কিং বিদাতে ॥ ৪৩) 
০. শশী পক্পপাপ্পি্ জপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। | 
মাং স্বধর্মেণ তজন্ মত '্রীত্যর্থং স্বধর্মমাচরন্ অনন্য ভাক নত্বহ্যারমিতার্থঃ | নঙ্গু 

স্বধন্মণ দ্বেবাদীনাং যজনাৎ কখং মত প্রীতিঃ ম্তাৎ তত্রাহ সর্ব্ব ভূতেষুচ মটমবান্তর্যামি 
পপ জপ সপ্্প পা্র পকপ  প পা স্পা রা জে 

_পেই ধর্মহস্তা ব্যক্তির অদ্যাপি পাঁপের পরিপাক হয় নাই, ০ সে 
দেবতাগণকে ও আস্মাকে এবং আমাকে প্রতারণা করে, স্থৃতরাং 
লোক ও পরলোক হুইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥ : 

শম ও অহিংস ভিক্ষুর ধর্ম) তপশ্চধ্য। বানপ্রস্ছের ধর্শা, ভূত রক্ষা 
ও যজ্ঞাদি গুহির ধর্ম এবং আচার্ধ্য সেবা ব্রহ্মাচারি ব্রাহ্মণের ধর্শা ॥ 8১ 

্রঙ্গচর্ধ্য, তপস্তা, শোচ, সন্তোষ, সর্বব ভূত সৌহৃদ ও ধতুকালাভি 
গমন. এ সকলও গ্রহস্থের ধর্ম, কিন্তু ম্দীয় উপাসন1। সর্ব সাধারণ 
ধর্শ ॥ ৩২॥ 

এই প্রকারে অন্যোপাসন] পরিত্যাগ পুর্ববক যে বাক্তি স্বধন্ম্ণনুষ্ঠান 
দ্বার নিত্য আমাকে ভজন! করেদ এবং অন্তাবে সর্ব ভূতে মমদশীঁ 
হয়েন, সে ব্যক্তি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন ॥ ৪৩। 



নিরারররিরররালররারোরা ররর না ৫ 
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ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরং | 

সর্বোৎপত্যাপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥ 8৪ ॥ 

ইতি স্বধর্মা নির্নিক্ত সত্ব! নির্জিত মগতিঃ। 
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নো বিরক্তঃ সমুপৈতি মাং ॥ ৪৫॥ 
বর্ণাশ্রমাবতাং ধন্মএষ আচার লক্ষণঃ | 

শী িসস লী! 

ততঃ কিমত আহ্ ভক্কোতি মহেশ্বরত্বে হেতুঃ মর্বোৎপত্তযাপায়ং সর্বন্তোৎপত্তপায়ো 
যশ্মাৎ অতএব তৎ কারণং ম! মাং ব্রঙ্গরূপং বৈকুঠ নিষাসিনং যন্ব! ক্ষণে! বেদধর্শন্ত কারণং 

মাং উপযাতি সামীপোন গ্রাপ্রোতি ॥ 8৪ ॥ 

ততম্চাসৌ মুক্ত এব ইত্যাহ ইতি এবং ভূতেন ন্বধর্মেণ নির্নিক্তং গুদ্ধং সত্বং যন্ত সঃ 

অতএব নিজ্ত1 মম গতিবৈশ্র্ষ।ং যেন সঃ ॥ 8৫॥ 
উক্তমর্থ; সংক্ষিপ্যাহ য এষ আচার লক্ষণঃ পিতৃ লোক হি ফলঃ মত্তত্কি যুক্তঃ ৃ 

৫ পারার পক সপ পপ ৬৯ ০, পা পপ পপ ০ লাই ডা শপ পা পপ স্পা শশা শি আচ শক ওটি জিত টি 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
ত্বেম স্থিতন্ত ভাবো ভাবনা! যেন সঃ | ৪৩।। 8৪ || | ূ 

সাচ মত গ্রাথথি ম্তজযাদয়াহুক্রমেণ মজ্জ্ঞান পূর্বরিটকব ভবতীত্যুপসংহরতি ইতি স্থ ূ 
ধর্পেতি। গমাতে জ্ঞায়তে অনয়। গতি ভরক্তিঃ। নিঃশেষেণ জ্ঞাত তত্বতোহনুডূয়! গতি 

ধেন। তত্ত এব জ্ঞান বিজ্ঞ।ন সংপন্নঃ মত ন্বরূপ রূপঃ গুণ লীলাদীনাং পরোক্ষাপরোক্ষ 

জ্ঞান সমৃদ্ধঃ। যদ্! ব্রদ্ষ,সাুজোচ্ছুশ্চেতদাত্েষ হর'মমাহ। ইতি নিজ্ঞাত মদগতিঃ সমা ূ 

গধীত মহুপদিষ্ট জ্ঞ।ন শাস্্রঃ । মাং নির্বিিশেষ ব্রহ্ম।খাং || ৪৫11 
তন্তচ স্বধর্মন্ত সর্বত্র ভক্তেরেব বলমিত্যাহ বর্ণেতি || ৪৬ || 8৭ | 

শপ লাশটি পান ৮৯৯০০০ পপজামন 

ছে উদ্ধব! সে ব্যক্তি অচল! ভক্তি সহযোগে সর্ব লোক মহেশ্বর ও 

মকলের হ্ষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের কারণ পর ব্রন্ম রূপ আমাকে প্রাপ্ত । 
হয়েন ॥ 8৪ ॥ 

এই রূপে ব্বধন্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ সত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন ও 
সারে বিরক্তি ভাঁব বশত আমার গতি অবগত হইয়া! আমাকে প্রাণ্ড 

হয়েন ॥ 8৫ ॥ 

বর্ণাশ্রমাচার বিশিউ লোৌকদিগের ইহাই আচার লক্ষণ ধর্ম, ইহাই | 
রি... ১০৪ 4: 

নিত 
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সএব মন্তক্তি যুতো নিঃশ্রেসকরঃ পরঃ ॥ ৪৬ ॥ 
এততেহভিহিতং সাধে ভবান্ পুচ্ছতি যচ্চ মাং। 
যথা স্বধর্্মা সংযুক্তে। ভক্তে] মাং সমিয়াৎ পরং ॥ 8৭ 

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংশ্তাং সংহিতায়াং বেয়াসিক্যাং 
একাদশক্কন্ধে ভগবভুদ্ধব সম্বাদে যতিধন্ম নির্ণয়োহফ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 1%। 
1 ১৮] %॥ 

জ্ীভগবানুবাচ ॥ 

যো! বিদা। শ্রুত সম্পন্ন আত্মবানানুমানিকঃ | 
সাপ ভি ৩৩ চাহ (টির 

মদর্গণেন কৃতঃ ॥ ৪৬ 

পগ্রকরণার্থসূপসংচরতি এহচ্চেতি অভিহিতং যথ! তক্তে! ভূত্বা মাং পর়ং সংগ্রাপুয়া 
দিতি ॥ ৪৭| 

॥*॥ ইতি একাদশে হ্টাদশঃ 1 %॥ 
এটা নির্ণরঃ পৃর্নবং ক্ষতোহা শ্রম ধর্মতঃ। একোনবিংশতিতমে জ্ানাদে গ্যাগ 

[তে ॥ ০ ॥ 

তদেবং তর্কতো! বাধিতোপি দেহাদি গরপঞ্চো যাবদপরোক্ষান্থভবেন দিত্বোহাফিরিষ 
০ পা সব পন পি আর 

ক্রুমসনার্ভঃ | 

| *।া ইতোকাদশে ক্রমসন্নর্ভেহ্টাদশঃ গা 

মায়! মান্রং মায়টৈবাত্ুন্তধাস্তং নতু শ্বাভাবিকমিদং অগৎ। জ্ঞানং ময়ি সং হাসেং 
৯ পরা সপ ৬ 

আমার ভক্তি যুক্ত হইলে পরম মুক্তির সাধন ॥ ৪৬ ॥ 

হে সাঁধো ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই 
আমি তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ স্বধর্ম যুক্ত মন্তক্ত যে রূপে আমাকে 
প্রাণ্ড হায়েন তাহাই এই বাস্ত করিলাম ॥ ৪৭ ॥ 

॥&।  ইত্যেকাদশে অফ্টাদশ ॥ % 1 - 
উনবিংশতি অধ্যায়ে আশ্রম ধর্ম নিবন্ধন পূর্ব নিরণীত জঞানাদিয 

পরিত্যাগ রূপ শ্রেয়ো ভেদ কথন ॥ ০ ॥ 
তগ্বান্ ফহিলেন যে ব্যক্তি বিদ্যা সমাপ্তি পর্যযস্ত শ্রবণ সম্প, 



৬ এ 
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মায়! মাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংনাসেৎ ॥ ১ ॥ 

জ্ৰানিন স্বহমেবেউঃ স্বার্থে! হেতৃম্চ সম্মত | 

স্বর্গ শ্চৈবাপবর্গশ্ঠ নান্যোহরো মদৃতে প্রিয় ॥ ২। 
জাঁন বিজ্ঞান সন্দদ্ধাঃ পদং শ্রেনঠং বিদুম্্রম | 

ম্লীয়তে তাবৎ ভ্রানা্যাসঃ ততো! মুক্তিরিতাক্তং আদেহান্তাৎ কচিৎ ধাতি স্তত্তঃ 
সম্পদাতে ময়েত্যাদিন] যন্ত ত্বপরোক্ষান্থভবেন গ্রপঞ্চো লীনপ্রায়স্তন্ত ন কিঞিৎ কৃত্য 

মন্তীততাহ যইতি বিদ্যানুভবঃ তৎ পর্যাস্তেন এ্রুতেন সংপর অজএব আত্মবান্ প্রাপ্তাত্ম 
তত্ব: নাহ্গুমানিকঃ কেবল পরোক্ষ জ্ঞানবান্ ন ভবতি আনুমানিক: ইনানাকার পাঠে গাক্ 

শ্রুচামুকৃল তর্কতে। নিণীতার্থ ইতার্থ: স ইদং দ্বৈতং তনিবৃত্তি মাপনং চ ময়ি মায়ামার 
মিতি জ্ঞাত্ব। জ্ঞানঞ্চ তৎ দাধনঞ স্াসেৎ অয়মেব বিদ্বৎ সন্নাসো নাম ॥ ১1 

গম হেতুমাহ জ্ঞানিনস্কিতি তশ্মাদহমেব তন্যেষ্ট অপেক্ষিতঃ স্বার্থ ফলং হেতুঃ তৎ 

সাধনঞ্চ সন্ষনঃ শ্বর্গো হভ্াদয়শ্চ অপবর্ণং সংসার নিবৃত্তিশ্চ অনম্তন্ত ন প্রাপ্যং কৃতাং বা 
কিঞিদিস্তীতার্থঃ ॥ ২॥ 

তত্র বিছ্বদাতুভবং গ্রমাণয়তি জ্ঞানেতি | যথোকং আমনিনমভিনন্দতি জ্ঞানীতি যতে। 
পসরা সালা 

ক্রম সন্দর্ভঃ 

বিজয়ার্থ, দতমঞ্্রমিব বিজয়ানস্তর' রাজি সমর্গ্য পুন স্তমিৰ মামেবোপাপসিতেতার্থ ॥ ১ 

যন্ধঃ ম্যগম্থৃভবে সতি স্ঞানিনং পরম সাধন সাধারূপে|২হমেব বিদ্কুরামি নতু ব্রহ্ম 

কৈবলাদিরিতাাহ জানিনঘ্বিতি । তৃ শব্ধঃ পঙ্ষান্তরনিরসনার্থ:॥ ২। 

তত্র প্রাচীন আনিনামগ্ুতবং প্রমাণয়তি জ্ঞানেছি | শ্ীসনকাদয়ঃ জশুকদেবাদয়শ্চ 

আত্ম তত্ব প্রাপ্ত, অপরোক্ষ জ্ঞানবান্, তিনি এই দ্বৈত বস্তু সমুদায়কে 
ও ভন্নিবৃত্তি সাধনকে মায়াময় মাত্র জানিয়া তত্বজ্ঞানও তৎ সাধন 
আমাঁতে সমর্পণ করিবেন ॥ ১ ॥ 

যেহেতু আমি জ্ঞানিদিগের অপেক্ষিত দার্থ সাধন হেতু হধর্গ 
অপবর্গ রূপে সম্মত, অতএব আমা ব্যতীত তাহাদিগ্রের প্রিয় পদার্থ 
আঁর কিছুই নাই ॥ ২॥ 

জান বিজ্ঞান সম্পন বাক্তিরাই আমার উৎকৃউ পদ জানিতে 
নিট িতেটিিটিনিনিটিনিডিরিরি নিত. 
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জ্ঞানী প্রিয়তমোহতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তি মাং ॥ ৩। 
তপস্তীর্থং জপোগানং পৰিত্রাণীতরাশিচ | 

নালং কুর্ববস্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা ॥ ৪ ॥ 

তল্মাজজ্ঞানেন মহিতং ত্তাত্বা স্বাতানমুদ্ধব | 

ত্বান বিজ্ঞান সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৫ ॥ 

ইসে। জ্ঞানেন মা" ধারয়তি ৷ ৩ । 

তম্ত জ্ঞানং স্তৌন্ি হপ ইতি অলমগ্ার্থ, জ্ঞ।নশ্ত কলয়া লেশেন 1 ৪ ॥ 

উপসংহরতি ভশ্বাদিতি জ্ঞানেন সহিতং তৎ পর্যাস্তং যণা ভবতি তথ| জ্ঞাত্ব তৎ 

আম্পননঃ সন মামেব ভজ অন্তৎ সর্বং তাজেচার্থঃ | ৫ ॥ 

ক্রমসনর্ভঃ। 

মম পদং চরণারবিনমেব শ্রেষ্ঠং জানভ্তি। নতু ব্রন্গতত্বং তন্তারবিন্দ ময়নশ্ত পদারবিদে 

তাদেঃ। গ্বছুখ নিভৃত চেত। ইন্তাদেঃ| যস্মাদেবং বিদূরত এব জ্ঞানী প্রিকতমং অতএব 
জ্ঞানেন নাং বিভর্তি পুষ্ণাতি হুখবতীভার্থঃ। তথাচ পীতং যয়ৈব। তেষাং জ্ঞানী মিশা 

যুক্ত এক ভক্তি বিশিষ্যতে ইতি। জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মত মিতি প্রিয়োছি জ্ঞানিনোহ্ত্যর্থ 
মহং সচ মম প্রিয় ইতি চেতি ভাবঃ ॥| ৩।। 

অতএব তপ ইতি । ভাং মিদ্ধিং ভকি বূপাং নালং কুর্বন্তি ন বিশোধরপ্তি শুদ্ধিমিতি 

পাঠে ভে যোগাতাং || ৪ ॥। 

বিবিক্ষিতমুপমংহরতি তন্ন দিতি শ্বাস্থানং জীব শ্বরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞান অঙ্গ ।! ৫€।। 
|| ৬1 ৭|| 

পারেন ও ভ্তান দ্বার। আমাকে ধারণ করিতে পারেন, অতএব তাঁহারাই 
আমার প্রিয়তম ॥ ৩॥ 

তপস্তা, তীর্থ সেবা, জপ, দান অথবা অন্য কোন পবিত্র কর্ম্ম 
তাঁদৃশ শুদ্ধি জগ্মাইতে সমর্থ হয় না, জ্ঞানের লেশমাত্র যাদুশ শুদ্ধি. 
জন্মায় ॥ ৪৪ 

অতঞব হে উদ্ধব! জ্ঞান নিষ্ঠা পর্ধ্যস্ত আত্মাকে জানিয়। অন্য 
সমুদ্দায় পরিত্যাগ পূর্বক জাসবিজ্ঞান সম্পন্ন ভুইয়া! ভক্তি ভাবে আমাকে 

ভজন! কর ॥ ৫॥ 
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জবান বিজন যক্সেন মামিষ্টাত্বানমাত্বনি | 
সর্বরযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়ো গমন. 1 ৬ ॥ 
তবয্যুদ্ধবাঁশ্রয়তি য স্ত্িবিধো বিকাঁরো মায়াস্তরাপততি 
নাদাপবর্গয়ো ধৎ । জন্মাদয়োহন্য যদমী তব তস্থয 

কিং স্থ্যরাদ্যন্তয়ে। ধদসতোহস্তি তদেব মধ্যে ॥ ৭॥ 

ভীউদ্ধব উবাচ ॥ ্ 

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যখৈতদ্বৈরাগ্য 
০৯ এপস 

অন্ত গ্রতায়াণং পৃর্ব্ষাং বৃত্তমাহ জ্ঞানেতি মামেব সংসিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ॥ ৬॥ 

তদেবজ্ঞানং স'ঙ্ষেপত উপদিশতি ত্বয়ীতি। ভ্রিবিধ আধ্যাশ্মিকাদিঃ বিকারে! দেহাদিঃ 

সমায়। নতু পরমার্থ:ঃ যদম্মাৎ অন্তরা মধ্য এব পন্চতি রজ্জৌ সর্পমালাদিবৎ। নাদা 

পবর্গয়ো৷ নত্বাদাবস্তে চান্তি। অতো যদযদ] অন্ত বিকারণ্ত অমী জন্মাদয়ঃ হয স্যদ] ত্য 

তবাধিষ্ঠান ভূতন্ত কফিংন কিঞিদিহার্থ:। তন্তাপি বস্ততো ন সস্তি তন্তাসহ্থাদিত্যাহ 
আঘ্যন্যয়োরিতি অসতঃ অর্পাদে রাদান্তয়ে। ধদস্তি রজাদি তদেব মধ্যেপি নতৃ সর্পাদি তন্ব_ 

দয়ং বিকারে! নান্তীত্যর্: | যদ্বা আদাহয়ে! এর্ঘস্তি তম্মধোহপান্তেব ন তন্ত। সত্ব । 

জ্ন্মাদয়ঃ সম্ভি অতত্বং নির্বিকারং ব্রহ্মেতি ॥ ৭॥ ূ 

জানাদে বিশেষ জিজ্ঞাগুং পৃচ্ছতি জ্ঞানমিতি। বিশ্তদ্ধমেতভ্জঞামং বিগুলং নিশ্চিতং | 
শা শপ শসা পা আক পপ পে পেস শা 

ক্রমসদার্ভঃ। 

ত্বয়ীত্যনেনাপাত বোধার্থং ত্বং পদার্থ জ্ঞানমেবোক্তমিভাপরিতৃষাৎ পদার্থ জ্ঞান 

জ্ঞান বিজ্ঞান রূপ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞ পতি আত্ম রূপ আমার 

অর্চনা করত মুনি ব্যক্তির! সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬॥ 

হে উদ্ধব। যে এই আধ্যাত্মিকাদি রূপ দেহাদি বিকার .তোঁমাকে 
আশ্রয় করিয়াছে, ইহ মায়ামাত্র, ইহা! কেবল মধ্য সময়ে আপতিত 
হয়, আদ্যন্তে থাকে না, অতএব বিকারের যে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ তাহার 
দ্বারা তোমার কিহইতে পারে, যেবস্ত আদ্যন্তে অসং, তাহা মধ্য 
কালে তত্রপই হইবে ॥ ৭ & ] 

... উদ্ধব কহিলেন হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বমুর্তে ! বৈরাগ্য, বিজ্ঞান যুক্ত 
হী 7 



শম্পা, পপ বাপ্পা উস সা সা বাসস 

১১স্ক ১৯ ভ্রীমন্ভাগবতম্। ৩৩৩ 

বিজ্ঞানযুতং পুরাণ । আখ্যাহি বিশ্বে 

শ্বর বিশ্বমূর্তে ত্বস্তক্তিযোগঞ্চ মহদ্িমবগাৎ ॥ ৮ ॥ 

তাপত্রয়েণা'ভিহতস্ত ঘোরে সংতপ্য 

মানস্য ভবাধ্বনীশ | পশ্যামি নান্যচ্ছ 

রণং তবাডিব, ঘন্দাতপত্রাদস্তাভিবর্যাৎ ॥ ৯। 

দষ্টং জনং সংপতিতং বিলেহন্মিন কাল 

যথা ভবতি তথ! কথয়েতি মহত্তিব্রশ্যবাদিভি বিমুগাং ॥ ৮ | 
মহস্ছিমূগাত্বমভিনয়েনাহ তাপ ত্রয়েগাভিহিতন্ত অঃ সংতপামানন্ত 'অভ্যি দন্বগেবাত 

প্রং তন্মাৎ ন কেবলমাতপত্রাৎ কিন্ত অমুন্তমপান্িতে। বর্ষতি যন্তন্লাৎ | ৯॥ 

অতি কুপামুৎপ।দয়ান্ন!হ দষ্টমিতি অন্মিন বিলে স+মার কৃপে পতিতং তস্চ কালাহিন। 

ক্রমসনর্ডঃ। 

বিজ্ঞানে সবৈরাগ্যে পৃচ্ছং স্তস্মাব্রেণাপরিতুষা তত্তৎ ফলং ভক্তি যোগমপি পৃচ্ছতি। জ্ঞান 

মিতি । নন্ু পূর্বমপি বিশুদ্ধ জ্ঞানমুক্কং তত্াহ বিপুলং তৎ পদার্থ বিষয়ত্বাদতি মহত্তরং 

যত্তদপীত্যার্থঃ | তৎ কথং বিবর্তবাদাদানুরূপং নেত্যাহ পুরাণং। শ্রতেত্ত শব মৃলত্বাদি- 

ত্যনুধারেণানাদি সিদ্ধং যদেব। তদমুমারেৈবাহ বিজ্ঞানানস্তর' ত্বত্তক্তি যোগং চেতি 

বিবর্তবাদস্ত তক্তি যোগ নাশক ইতি ভাবঃ। বিজ্ঞনানস্তর ভাবিতত্বং প্রমাণয়তি 

মহত্তিঃ । ননকািছিরপি বিমুগ্যমিতি ৮ ॥ 

সর্বেষামনন্তয শরণতবাদিত্যাহ তাপত্রয়েগেতি দ্বাতাাং। অমৃতমন্ত্রযা নিবৃতি স্মু 

ভূঙামিত্যাদি স্তায়েন বঙ্গানন্মতোপ্যধিক আনন্দঃ 1 ৯ ॥ 

আপবর্ো ভরঁক্তিযোগ তাৎপর্যটকৈঃ বাগমৃতৈরাসিঞ্চ। যথ। বর্ণ বিধান মপবর্গঞ্চ | 
সত পাস | পিকে 

পুরাতন এই বিগুদ্ধ জ্ঞান এবং মহৎ শ্রার্থনীয় আপনার ভক্তিযোগ, 
আমাকে আজ। করুন 1 ৮৪ 

হে ঈশ! এই ঘোর সংসার পথে তাপব্রয়ে সম্তপ্যমান হইয়! আমি, 
অমবতাভিবর্ধি তোমার পাদপদ্ম রূপ আতপত্র ব্যতীত. আর অন্য আশ্রয় 
দেখিতে পাঁই না ॥ ৯। 

হে মহানুভব ! কাল সর্প কর্তৃক দট হইয়া এই সংসার গর্তে 

র ৫ 



&ি পাপ সাজ ডা পা পপি পাপ পা পা 

. | 
৩৩৪ শ্রীমষ্াগবতম্ । [ ১১স্ক১৯অ 

হিনা কুল স্বখোরুত্তর্ষং | সমুদ্ধরৈনং কৃপয়া 
পব্গো ব'চোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥ ১০ 
শ্রীতগবানুবাঁচ 1 
ইথমেতৎ পুরা রাজা ভীক্মং ধর্মভৃতান্বরং | 
অজাতশক্রঃ পপ্রচ্ছ সর্বেষাং নোহনুশৃণুতাং। 
নিরত্তে ভারতে যুদ্ধে স্থহন্নিধন বিহ্বলঃ । 

শ্ত্ব। ধর্্মান্ বহুন পশ্চান্মোক্ষ ধন্মনপুচ্ছত ॥ ১১। 

তানহং তেহতিধাশ্যামি দেখব্রতমুখীচ্ছতাঁন,। 
পাশপাশি পোল | ক পপ জী পপির শসা ৩৮ আজ 1 পপ অগা স্পা পাপ পপ পপ পাপন স্পীপ প্সপিপেপস্পপী শপ সস পা 

দষ্টং এবমপি ক্ষু্র হৃখেঘেব উুত্র্য ভ্য.ষঃ| যন্ত তং দশ্তমানং কখং সমুদ্ধরতীয় ইতি চেওুতাহ 
আপব্দ্যৈ: অপবর্গবোধকৈঃ ব1গমূতৈরাদিঞ্চেতি ॥ ১০ ॥ 

্বদিশ্বাসার্থ, বিদ্বৎ সায়া নিীতিমহং বক্ষ্যামীত্যাহ ইথমিতি ভ্রিভিঃ ॥ ১১ 

জ্ঞানাদিছিরুপবৃণ্হিতান্ 'তৎ সহিহান্ ইত্যর্থঃ] ১২॥ 
পপ পা পা উর প্র পপপ ৯প প+৯._-০-াস্প-ক 

ক্রমসনর্ভঃ | 

যথা বর্ণ বিধানমপবর্গশ্চ ভবতীতাদি পঞ্চমস্দ্ধ গদ্যাৎ ॥ ১০ ॥ 

তত্র তশ্ত বিস্তরেণ শুশ্রাধামাশক্কা বিস্তারার্থমেব সণক্ষেগেণ কথয়িষামীতি বিস্তরং 
চি * 8৮৮ 

পতিত ও ক্ষুদ্রে স্বখে মহৎ তৃষ। যুক্ত যে আমি, কৃপা করিয়া মামাকে 
উদ্ধার কর এবং বৈরাগ্য বোধক বাক্য রূপ অমবত দ্বারা আমাকে 
ান্ঠিষেক কর ॥ ১০ ॥ 

গবান্ কহিলেন পূর্বকণলে রাজা যুধিঠির পরম খাম্মিক ভীক্ম ] 
| দেবের নিকট এই রূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলে শ্রবণ 

করিয়াছিলাম, ভারত যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে স্ু্দ্বধে ব্যাকুল চিত্ত রাজা 
ধহু প্রকার ধন্ম শ্রবণের পর মোক্ষ ধন্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ 

জ্ঞাম, বিজ্ঞান, বৈরাগা, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি যুক্ত সেই ধর্ম্স দেব 
ব্রতের নিকট আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাই আমি তোমাকে | 



১১ক্ক ১৯অ] ভ্রীমন্তাগবতম্ । ৩৩৫ 

জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্য শ্রদ্ধা ভক্তযপবৃৎহিতান.॥ ১২ 
নবৈকাদশ পঞ্চত্রীন. ভাঁবান, ভূতেষু যেন বৈ। 

 ইক্ষেতাখৈকমপ্োষু তজজ্জানং মম নিশ্চিতং ॥ ১৩ 
এতদেবছি বিজ্ঞানং ন ততৈকেন যেন যু ॥ ১৪॥ 

শ্িশিশি 

তত্র জ্ঞানং কথয়তি নবেতি গ্রকৃতি পুরুষ মহদহস্কার পঞ্চ তনম্মাত্াণি নব একাদশে 

ক্রিয়।ণি পঞ্চ মহাতৃন্কানি ত্রয়ে! গুণাঃ এতান্ ভাবান্ অষ্টাধিংশতি তত্বাঁনি ভূতেষু ব্রহ্মাি 
স্থাবরাস্েষু কার্যোযু অনুগনানি যেন জ্ঞানেন ঈক্ষেত অথ এঘপি ভাবেঘু এবং পরমাত্ 
তত্বং অন্ুগতং যেনেক্ষেত কার্ধ্য কারণাত্বকং জগৎ গশ্যন্ গরম কারখাত্মকমেটবতৎ নতু 
ততঃ পৃগগিতি যেন পশ্তেৎ তজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

বিজ্ঞানমেবাহ এতদেবেতি ক্লোকার্দেন ঘযাদা চি ররানা একাত্সকাঁন্ 
ভাবান্ পূর্বটমক্ষহ তান্ তথ। পূর্ববন়েক্ষেত কিন্ত তদেকং পরম কারণং ব্রদ্মৈ তদা! এত 

দেব বিজ্ঞানমুচ্যতে এতদুক্তং ভবতি পরে।ক্ষ জ্ঞানেনাপরোক্ষ জ্মন্ত দিত্বোহাদিঘিব 

নিবৃত্তাভাবাৎ তদা জগৎ পশ্তপ্নপি আত্মনঃ পৃথক সদ্দিতি নমন্ততে অপরোক্ষ জানেত 

বাধিতমেব জীবনুক্তঃ সংস্কার বিশেষং পশ্ততি তণ্তঃ পরং নশ্বতিচ অতঃ পরোক্ষাপরোক্ষ 
জ্ঞানে জ্ঞান বিজ্ঞান শব্াভ্যামুচ্যেতে ইতি ॥ ১৪ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
সৃচয়ক্লাহ ইথমিতি ত্রিভিঃ ॥ ১১। ১২1 ১৩] ্ 

তদ! এতৎ পুৃর্বোক্তং যজ্জ্ঞানং তেব বিজ্ঞানমুচ্তে । কদেতাপেক্ষায়ামাহ ন 
তগেতি ইতি। অয়ং ভাবঃ শবেন পরোক্ষ জ্ঞানে হি আধারাধেক়ত্বেন কার্য কারণত্বেন বা 
সি 

কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১২॥ 
ষেজ্ঞান ছার! ব্রন্মাদি স্থাবরান্ত সর্বব ভূতে প্রকৃতি পুরুষ মহত 

অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই নয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, সত্ব রজ 
তম তিন গুণ, এই অষ্টাবিংশতি তত্ব প্রত্যক্ষ হয় এবং যাহার ছার! 
এ সমুদায়েতে এক আত্মতত্ত অন্থুভব হম, সেই জ্ঞান মঘিষয়ক নিশ্চয় 
জানিবে ॥ ১৩ । 

আর যে এক মাত্র জ্ঞান দ্বারা ূর্ষের ন্যায় পৃথকৃ দি না হয় “এবং 
এক মাত্র কারণ স্বরূপ ব্রন্মকে জামা-ফান্ তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া 
দ্বানিবে ॥ ১৪ ॥ ্ 

ও ততিসি 
তির ? 



৩৩৬ স্রীমন্ভাগবতমৃ। [১১ক্ক ১৯ত 

স্থিত্যুৎপত্যপ্যয়ান পশ্বোন্তাবানাং জ্রিগুণাত্মনাং। 
আদাবস্তেচ মধ্যেচ স্জ্যাৎ স্থজ্যৎ যদস্থিয়াৎ। 
পুনস্তৎ প্রতি সংক্রামে যচ্ছিষেত তদেব সৎ ॥ ১৫॥ 

শ্রুতি; প্রত্যক্ষমৈতিহামনুমীনং চতুষ্টয়ং | 
০০৯ পাস 

একেন সর্বকার্ধ।ণামন্গতিং কার্য্যাণাং কারণাৎ পৃথগসত্বং চোপপাদয়তি সার্ধেন। । 

তন যদি ন কদাচিদশীদৃশং জগং ইভা।দি মঙ্চেনৈষাং ভাবানামুৎপত্বাদয়ে! ন স্থাঃ তর্ি 

ক।রণস্তৈকস্তাভাবাৎ একাত্মতা মিথ্যাত্বঞ্ক ন ভাৎ অত স্তেষামুৎপত্্যাদীন্ মাধয়তি | 
স্বিতীভি। ব্রিগুণাত্মবনাং সাবয়বানমিতার্থঃ । বিমতা ভাবা. উতৎপত্যাদিমস্ঃ সাবর 

ব্ধাৎ ঘট দিবদদিতি পশ্থেৎ তশ্রাদাবুংপত্তৌ অস্ভে পরিণাম শ্তরাপত্বোচ কারণত্বেন মধ্ো 

চাশ্রয়ত্বেন স্যজা।ৎ স্যক্সাং কার্ধযাৎ কার্য্যাস্রং গ্রাতি বদ্দন্থিয়াৎ অনুগচ্ছেৎ তৎগ্রতি সংক্রামে 

তেষাং গ্রালয়েচ যদবশিষ্যেন্ধ দেব সদিতি পশ্ঠেদিতার্থঃ ॥ ১৫ 1 

বৈরাগামাহ শ্রতিরিতি হ্বাডাাং শ্রতির্নেহ নানান্তি কিঞ্চনেতযাদি প্রতাযাঙ্গং পটাদি কার্যাং 

তত্বাদি ব্যতিরেকেণ ন দৃশ্বীতে এস* চৈতন্ব্যতিরেকেণচ ন কি? ধদ্স্রত ইতি। এ্রতিহাং 

বটে বটে ষক্ষাঃ-সম্ভীত্যাদৌ মহাজন গ্রসিদ্ধিঃ। অনুমান বিমভং বিশ্বং সিথা দৃশ্তবীৎ ৃ 
ক পপ পিপি জপ ৯ সস পপ সপ পাত পজা | আত পাতি আগ ০০ সপক্জ সপ পশলা সাপ সদ পল পি অপার জজ ৮ শপ সস পর শপ পপ শা আক নস 

জাগার) | 

ঘ্বয়োরপাধধানং ভবঙ্োবেতি ভন্ত জ।নত্বং। নিদপ্যাসনেন শব মাজেণৈৰ বা পরমাত্মনে! 

ইপরোক্ষ স্করণেতু নান্তৎ ক্ষ রেদিতান্ত বিজ্ঞানত্বমিতি ॥ ১৪ ॥ 

সজা।ৎ স্থজামিতি অতেস্ত শবমূলত্বাদিতি স্তায়েন পরিণাম এব স্বীরূ্তো। নত বিবর্ণ: | 
কল্পযাৎ কল্প।মিতানুত্তে: ॥ ১৫। ৃ 

বিকল্পাৎ মংশয়াৎ। সংশয় নাদৃত্যেভার্ঘঃ | যন্থ। চেযু (গ্রগাশেষনবস্থানাৎ। তৈঃ গ্রমাণৈঃ 

য্বস্থ।নবগমাদ্ধেতে। বিকিল্পাৎ বিশেষেপাত্ীয়ক্কেন কল্লাত ইতি গ্রপঞ্চাৎ । বিরজযে 
স্পট টা 

সাঁবয়ব পদার্থ মাত্রের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ আলোচনা করিবেক, 

আর আদি অস্ত ও মধ্যে কার্য্য হইতে উৎপম্ন কার্ধ্যাস্তরের প্রতি যাহা 
সতত অনুগত থাকে এবং তাহাদিগের প্রলয়েতেও যাহা! অবশিষ্ট 
থ|কে তাহাই সৎ পদার্থ 0১৫ ॥ ০৪ | 

“শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, এতিহ অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই 

এটির রানির ভি িরিিরররাটিররা রিতা 



রী 
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প্রমাণেষনবস্থীনাদ্বিকপ্পৎ স বিরজাযতে ॥ ১৬॥ 

কন্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্যাদমঙ্গলং | 
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টগপি দৃষ্টব ॥ ১৭॥ 
ভন্ভতিযোগ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেইনঘ । 
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কাঁরণং পর ॥ ১৮ ॥ 

শা 

গুক্তিরজতবদিত্যাদি। এবং প্রমাণ ণ চতুর এতেতনবস্থানাৎ এতৈ বাধিতত্বাৎ স এবং 
সর্্বানুগত* সতামাম্মতত্ব' পশ্রন্ বিকল্পস্তচ মিথ্যাত্বাৎ ততো বিরজ্যতে বিরঞ্কেো। তব 
তীতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

নচ বেদোক্ত শ্বর্গাদি স্ুখাশয়। ন বিরজ্যেতেতা।হ কর্মণামিতি । আবিরিঞ্যাৎ ব্রক্গ 
লোক পর্যাস্তং অনৃষ্টমপি স্থখমমঙ্গলং ছুঃখরূপং নশ্বরঞ্চ পশ্তেৎ ॥ ১৭ 

তক্কিযোগং সকারণমাহ ভক্তি যোগঃ পূর্বামুস্ত এব তথাপি তন্মিন্ গ্রীতিং গ্রাপ,বতে 
তুভাং পুনশ্চ কথয়িষা।মি ॥ ১৮ ॥ 

প্র পো ৮০৪৮ পা পপির পার 

পোশিসামিশ 
পাশ পপ আচ আপ পভ আপ পপ পপ সা পা পর ই সপ তা পর পপ পটল পি সি আপ সি ৯ অপ ৮৮ ০ পপ ৯ ৯ শা সত লরি৯-পস্কপ 

ূ স্তমসন্গভত ॥ 

| বিরকে! ভবতি | তত্র শ্রুতি: অসঙ্গোহারং খ্ুরুষ ইত্যাদি গ্রত্যঙ্গং প্রকান্ত এ্রকাশকত্ব 
| বৈলক্ষণোন সর্দানুভবাৎ পরতিহাং তত্তচ্ছান্স গ্রবর্তক মহাজন সং্রধায় এসিদ্িং। অন্মানং 

ঘথাগ্নে দ্ণরুণে। দাহ্াদ্দাহকোন্ত;ঃ গরকাঁশক ইত্যাদি লঙ্ষণং । তথাহুমানং বিমতং প্রপঞ্চস্বং 
প্রপঞ্চ সমবায় শ্চাত্মনি মিথ্য। কদাচিদেব দৃশ্ঠ্বচ্ছ,ক্কোট রজহত্ব বত ইতিচ ন্ুবুপ্তযাদোৌ 

নদৃশ্তত ইতি কদাচিদগৃহণং। তহক্ষং। 'আদাবস্তেচ মধ্যেচেতি ॥ ১৬ ॥ ১৭। 

মৎ মম ভক্তি যোগঃ গপ্রেমোপায়ঃ পুরৈবোক্ত এব। পুনশ্চ মন্তক্তিঃ প্রেয়ঃ কারণ 
মুপায়ং কখগ়িষ্যামীতার্থঃ ॥ ১৮ ॥ ৃ 

] 

চারিটী প্রমাণ, এই সকল গ্রমণের অনবস্থা প্রযুক্ত এবং বিবল্পের 
[মিথ্যা হেতু সাবয়ল পদার্থ মাত্র হইতে বিরত হইবেক ॥ ১৬ | 

কম্মমাত্রের পরিণাম থাকাতে দুই কম্মের ন্যায় তরঙ্গ লোক 
পধ্যস্ত সমুদায় অদৃষ্ট কর্থ্দের ফলও ও ছুঃধ রূপ নশ্বর এই প্রকার বিধে- 
চন। করিবেক ॥ ১৭ ॥ 

হে নিষ্পাপ! পুর্বে আমি তোমাকে ভর কযোগ বলিয়াছি, তুমি 
এ বিষয়ে পরম শ্রীতি লাভ করিতেছ, অতএব পুনর্বার যন্তুক্তির .পরম 
কারণ ভদ্তিযোগ আমি তোমাকে বলিতেছি॥ ১৮॥ 

চী | ৪ 
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শ্রদ্ধায়ত কথায়াং মে শঙ্বম্মদনুকীর্ভনং | 

পরিনিষ্ঠাচ পুজায়াং স্তৃতিভিঃ তবনৎ মম । 
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব গৈরভি বন্দনং । 
মন্তক্তপৃজাভাধিক! সর্বভূতেষু মম্মতিঃ ॥ ১৯ ॥ 

মদর্থেশ্বঙ্ল চেষ্টাচ বচম। মদগণেরণং | 

মধ্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ববকাম বিবর্জনং ॥ ২০ ॥ 
মদর্থেহর্থ পরিতা গে! ভোগম্ত চ স্থখস্তা চ। 

শ্রদ্ধ! শ্রবণাদরঃ শশ্বদ্িতি সর্বরানুষজ্জতে । মদন্ুকীর্তনং শ্রবণানন্তরং মৎ কথ। 
ধ্যাখানমিত্যর্থঃ ॥১৯॥ 

অঙ্গচেষ্ট। লৌকিকী ক্কিয়াচ বচম! লৌকিকেনাপি মাগ,গানামীরণং কখনং ॥ ২০। 
মদর্থে মন্তন্বনার্থ ভদ্বিরোধিনোহ্ন্ত পরিশ্যাগঃ ভোগন্ত তৎ সাধনস্ত চন্দনাদেঃ 

ক্রমসন্দর্ভঃ ৷ 

শ্রদ্ধেতি চতুক্ষং অভ্যধিক1 মৎ পৃজাভোপি তত্র ময় সন্তোষ বিশেষাৎ সর্থ ভূভেম্বপি 

দৃশ্তমানেরু মমৈব মতিঃ তত্র তত্র দ্করণং সর্বকামেত্যাদিকং কণা নিষ্। সংগাদন দ্বার! 
কারণং | ১৯ ॥২॥২১। 

সর্বদ| আমার অযুূত কথায় শ্রদ্ধা নিত্য আমার নাম কীর্ডন, আমার 

পুজায় নিষ্ঠা, সর্বদা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় সর্বদা সমাদর, 

অফ্টাঙ্গে অভিবাদন ইত্যাদি রূপ মন্তক্ত কর্তৃক আমার যে পুজ। তাহাই 
সর্ব্বভূত সম্মত শ্রেষ্ঠ পূজা ॥ ১৯॥ 

আমার উদ্দেশে লৌকিক ক্রিয়া, লৌকিক বাক্যেতেও মদগ্ণ 
কীর্তন, আমাতে মন অর্পণ ও সর্ব কাম পরিত্যাগ ॥ ২০ ॥ 

আমার ভজন বিষয়ে বিরোধি অর্থের পরিত্যাগ অর্থাৎ যে অর্থ 

| দ্বারা আমার ভজন সম্পন্ন না হয় তাহ! পরিত্যাগ করিবেক, ভোগ 
অর্থাৎ ভোগসাধন অনিষেদিত চন্দনাদি, ম্থথ অর্থাৎ পুজ্রোপলালনাদি 
এ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেক, অপর ই! পূর্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত, 
তপস্তাঃ এ সকল আমার ভক্তির কারণ । ২১॥ 

হে উদ্ধব! এই রূপ ধর্প দ্বার! আত্ম নিবেদি মনুষ্যগণের আমাতে 

৯ 
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ইং দত্তং হুতৎ জপ্তং মদর্থং ষদ্ব তং তপঃ॥ ২১॥ 
এবং ধর্মে মনদুষ্যাপামুদ্ধবাত্মনি বেদিনাং | 

ময়ি সংজ্ায়তে ভক্তি কোহগ্গোর্ধোইস্তাবশিষাতে ॥ ২২॥ 

যদাত্বন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্বোপবুংহিতৎ । 

ধর্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বধ্যঞ্াভিপদ্যতে ॥ ২৩। 
যদর্পিতং তদ্বিকল্প ইন্জ্রিয়ৈঃ পরিধাঁবতি | 

রজস্বলঞ্চাহ'সন্নিষ্ঠৎ চিত্ত বিদ্ধি বিপর্যায়ং ॥ ২৪ ॥ 

নুখন্ত পুক্রোপলালনাদেঃ ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ বর্শতদপি মদর্থং তং ভক্কেঃ কারণ 

মিতার্থঃ ॥ ২১ । 

ভক্কিঃ প্রেম লক্ষণ সংজায়তে অস্ত ভক্কস্ত অন্ত: কোহর্চঃ সাধন রূপঃ সাধ্য রূপে বা 

অবশিষ্যতে সর্বোপি স্বত এব ভবভীত্ার্থঃ ॥২২॥ 

তদেবাহ যদেতি আত্মান ময়ীশ্বরে চিত্তমর্পিতং তদ]1 পুমান্ ধর্মাদীন্ গ্প্পোতোব ॥ ২৩ 

এতদেব ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি যাঘদ। তচ্চিন্তং বিকল্প দেহ গেহাদাবর্পিতং সৎ বিষয়ে 

পরিধাবদিতি তদাধিকং রজস্বলং অসন্িষ্ঠঞ ভবতি ততশ্চ বিপর্ধায়ং অধর্্মাদিকং বিদ্ধি ৫ ২৪ 
্ৈ 

৭ পপ পপ পাপ পপ পা ০4 বিল 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

অন্ত ভক্তন্ত কোন্তে। অর্থোবশিষাত ইতি পরম পুক্ষার্থ শিরোমণো তত্র সর্ব সখ 
অন্তর্ভাবাৎ 4 ২২॥ 

তন্ত হটস্থ লক্ষণং দর্শযন্ ধর্মাদযস্চ তদমুগতা ভবস্তীত্যাহ। যদেতি। যন্তাস্তি ভক্তি 
ভগবতাকিঞ্চনেত্যাদে: ॥ ২৩ ॥ 

বাতিরেকেণচ লক্ষয়তি। বচ্চিন্তং দেহ গৃহাঁদাবর্পিতঘ মৎ পরিধাবতি তদ্রেজশ্বল 
মসরিষ্ঞ্চ চিন্তং বিপর্য্যয়ং বিপরীততঃ মৎ প্রেম বিহিতং বিস্বীতি ॥ ২৪ ॥ 

) ক 

ভক্তি বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ। ভক্তি জন্মে, তাহার আঁর শন্য কোন 
অর্থ অবশিষ্ট থাকে না ॥ ২২॥ 

সত্ব গুণ সম্পন্ন শাস্ত চিত যখন আত্মীতে অর্থাৎ আমাতৈ সমর্পিত 

হয়, তখন ধর্ণা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এঁশ্বর্ধয প্রভৃতি স্বয়ং আমিয়! উপস্থিত 
হয়॥ ২৩॥ 

আর যখন চিত্ত দেহ গেহাদিতে অর্পিত হইয়! ইন্দ্রিয় বিষয়ের 
প্রতি ধাবমান হয়, তখন অসৎ নিষ্ঠ হইয়। বিপরীত ভাবাঁপক্গ হয় ॥ ২৪ 

টিকিট হি. 
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৩৪৩ দিনা | [১১ক্*১৯অ! 

ধরো মন্তক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্বানধৈকাছায দর্শনং | 
গুণেষসঙ্গো। বৈরাগ্যমৈঙ্বর্যাঞ্চাণিমাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 
ভ্ীউদ্ধব উবাচ ॥ 
যম; কতিবিধঃ প্রোক্তে। নিয়মে। বারিকর্ষণ। 

কঃ শমঃ কোদমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো! ॥ ২৬॥ 

কিং দানং কিং তপঃ শোধ্যং কিং সত্যমৃতমুচাতে | 
কম্তাঁগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যক্জতঃ কাঁচ দক্ষিণা ॥ ২৭ ॥ 

ংসঃ কিং ন্িদ্বলং জীমন্ দয়ালাভশ্চ কেশব । 
সিটি 

স্বাতিগ্রেতান্ ধর্মাদীন্ ব্যাচষ্টে ধর্ম মন্ক্তি কৎ স এব গ্রোকঃ গ্রকৃষ্ট উতঃ শাস্ত্রেযু 1২৫ 

ধর্মাদীন।ং মহাজন প্রসিন্ধানাং অন্তথ। বাধ্যাতত্াৎ যমাদিঘপি ম'খাতঃ স্বরূপে! ব। 

কিঝিশৈক্ষণাং হ্তাদিতি সন্ভাবনয়! তদ্দিশেষং জিজ্ঞান্ুঃ পৃচ্ছতি যম ইতি পঞ্চনিঃ॥ ২৬1 
ই্টং অভার্থিতং ধনঞ্চ কিং ॥ ২৭॥ 
পরেতি বিদ্বাদীনাং বিশেষণং শ্ীম্ডনং ॥ ২৮ ॥ 

৯ শি সা ৯৮, পা এ. 

ক্রম সন্দর্ভ: 
মত্তক্তি কদেব ধর্মঃ প্রকর্ষেণোক্কে! নান্তঃ ততঃ সএব মুখা বৃত্ত! ধর্ম শবেন বাচা 

ইতার্থঃ। এবমেব ভক্তাবপি ধর্ম শবঃ| এবং ধর্ম্ৈরিতীতি ভাবঃ। প্রক্কাত্মাৎ সর্বেষাং 
পরম স্বরূপং মদ্রপেটকরূপন্তং। যন্বা। এক এব সর্কেষামাত্ম! যোহং স্বয়ং ভগবান্ স 

একাম্ম। স্বার্থে বাঞ তদ্দর্শনমেব জ্ঞানং প্রোক্তমিতি পুর্ব ॥২৫॥২৬॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ 
আরাম 

আমার ভক্তি অনুষ্ঠান করাঁকে ধর্ম বলিয়া জানিবে, একাত্ব দর্শনের 
নাম জ্ঞান, গুণেতে অসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়েতে আসক্তি শুন্যের নাস 
বৈরাগ্য ও অণিমাদিগকে এশ্বর্যা বলিয়। জানিবে ॥ ১৫॥ 

উদ্ধব কহিলেন হে শক্রনাশন ! যম কত গ্রকাঁর, নিয়মই বা কত 
রূপ, এবং শম, দম, তিতিক্ষাঁ ও ধূতিই বা কাহাকে বলে ॥ ২৬॥ 

অপর দান কি, তপ্ত! কাহার নাম, শৌরধ্য কি প্রকার, তথা সত্য 
ও অস্থতই বা কাহাকে বলে এবং ত্যাঁগ, অভিলমিত ধন, যজ্ঞ ও 
দক্ষিণাই বাঁ কি রূপ, তাহ। আজ্ঞা করুন ॥ ২৭ ॥ 

ছে কেশব! পুরুষের বল কি, দয়া ও লাঁভইবা কি এবং সর্বেরবাতমা 
2... 4 
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১১স্ক ১৯আ স্রীমষ্ভাগবতম্। ৩৪১ 

ক! বিদ্যা ভ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং হুঃখমেব বা । 
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মুর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ। 
কঃ স্বর্গো নরকঃ কশ্চ কো! বন্ধু রুত কিং গৃহং ॥ ২৮। 

কঃ আটঢাঃ কো দরিদ্রে! বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ | 
এতান্ গ্রশ্নান্ মম ভ্রহি বিপরীতাংশ্চ সংপতে ॥ ২৯ ॥ 

শ্রীভগবানুবাচ ॥ 
অহিংস! সত্ামস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ | 

আন্তিক্যং ব্রহ্মচর্যযঞ্চ মৌনৎ হ্থ্র্য্যং ক্ষম। ভয়ং ॥ ৩০ | 
শৌচৎ জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিখ্যং মদর্চনং। 

ও সী ও পপ ০ ডা | পাস্তা 

প্রশ্নান্ পৃষ্টানর্থান্ বিপরীতান্ অশমাদীন্ ॥২৯॥ 

যম নিয়মানাহ অহিংসেতি ভ্রিভিঃ। অন্থেয়ং মনসাপি পরস্বাগ্রহণং আস্তিকাং ধর্দে 
বিশ্বাসং ॥ ৩৭ ॥ | 

শৌচং বাহামান্তরঞ্চেতি দ্বয়ং অতো দ্বাদশ নিয়মাঃ শ্রদ্ধ! ধরার: 1 ৩১ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 
অহিংসেতি ভ্রিকং। উভয়োরিন্তি যমে নিয়মেচ ইতার্থঃ ॥ ৩, 
অন্তঃকরণন্ত স্বনিষ্ঠা্থমেব শমমূক অন্তঃকরণাধীনানামিজ্রিয়াদীনাঞ্চ ম্বসন্বন্ধেনৈব 

পপ পপ পা পপ পা সস কপ ক দি ও আপি এ ওপর পপ 

পপ পপি শীট তি ১ পপ | পপ শশী 

বিদ্যা, লজ্জা, ভূষণ, সুখ ও দুঃখই বা কাহাকে বলে, আর পণ্ডিতই বা 
কে ও মূর্থই বা কে, পথ কি ও উৎপথই ব! কি, স্বর্গ কাহার নাম ও 

নরকই বা কি, বন্ধুই বা কে এবং গৃহই বা কাহা?কে বলে ॥ ২৮ ॥ 

1” কোন ব্যক্তি ধনী, কোন ব্যক্তিই বা দরিদ্র, কে বা কৃপণ ও কেবা 

গ্রভৃু। হেসৎপত্ে! এই মকল প্রশ্ন ও এই সকল অর্থের বিপরীত্ত 

অর্থ মকল আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২৯ ॥ 
ভগবান্ কহিলেন, অহিংস, সত্য, অস্তেয়, অগঙ্গ, লক্দ্া, অসঞ্য়, 

ধর্মে বিশ্বাস, ব্রহ্ধচযাঠ? মৌন, স্থিরতা, ক্ষম! ও ভয় এই যারটা 
যম ॥ ৩০ ॥ 

বাহ শৌচ, শন্তঃ শৌচ,, জপ, তপস্তা, হোম, শ্রদ্ধা, স্াতিখ, 

খারা 

ঞ 
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৩৪২ জ্রীমষ্ভাগবতমূ। [ ১১স্ক১৯অ 

তীর্থাটনং পরার্থেহ! তুষ্টিরাচারধ্য সেবনং ॥ ৩১ ॥ 
এতে যমাঃ নিয়ম! উভয়োদ্বীদশ স্মৃতাঃ। 
পুংসামুপামিত স্তাত যথ! কামং তুহন্তি হি॥ ৩২ ॥ 
শমে! মনিষ্ঠত। বুদ্ধে দম ইক্ড্রিয়সং্যম 
তিতিক্ষ। ছুঃখ সংমর্ষো জিহ্বো পস্থজয়ো ধতিঃ ॥ ৩৩ ॥ 
দণ্ডন্যানঃ পরং দানং কামস্থ্যা গন্তপঃ হৃতহ। 

উভয়োঃ শ্লোকয়ে। ধেঁস্বৃতা স্তে যম! নিয়মাশ্চ যন্থা উভয়ে! বৃ গ্রবৃত্বয়ে। মুুক্ষে। ধম! 

মুধাঃ সকামন্ত নিয়ম মুখ্যাঃ স্ব! ইভার্থ:। তত্র তেতুমাহ হি যন্মাৎ উপাসিতাঃ সেবিতাঃ 

মন্তঃ পুংমাং নিবৃত্তানাঞ যথ| কাম মোক্ষমভাদয়ঞচ দুহন্ভীতি ॥ ৩২ ॥ 

মুযুকো রুপাদেয়ান্ শমাদীন্ হেয়ীংস্চ দুঃখাদীন্ মহাজন গ্রসিদ্ধেভো বিলক্ষণানাঁহ 
শম ইত্যাদিনা যানৎ সমাপ্টি। এতেনৈব তত্তদ্বিপরীত। অশমাদয়োশ্পুন্েযাঃ। শমো 

মন্নিষ্ঠত। বুদ্ধে ন'তু শান্তি মাত্রং দম ইন্জরিয় সযমঃ ন চৌরাদি দমনং তিত্তিক্ষা। বিহিত 
ভুঃখন্ত সংমর্ষ: সহনং নতু ভারদেঃ জিহব। উপস্থয়ে। জঁয়ো বেগধারণং ধৃতিঃ নতু অনুদ্ধেগ 

মাত্রং ॥ ৩৩ ॥ 

দও1 ভূত দ্রোহঃ তন্ত ভ্যাগে। দানং ন ধনার্পণং। কামত্যাগঃ ভোগানপেক্ষা তপঃ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

ঘমাদ্দিকং মেনে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 

সমদর্শনং নারারণ পরাঃ সর্বে ইত্যাদিরীতা। 1 ৩৪ ॥ ৩৫॥ 
সপ স্পা পাপ 

আমার অর্চন, তীর্থাটন, পরার্থ চেষ্টা, তুষ্তি ও গুরু সেবা! এই বারী 
নিয়ম ॥ ৩১ ॥ 

এই উভয় বারটীকে যম ও নিয়ম বলে, হে তাত! পুরুষ সফল 
এই যম ও নিয়মের আরাধনা করিলে যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখনই 
তাহ] প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২॥ 

বুদ্ধি বৃত্তির যে আমাতে নিষ্ঠা তাহাই শম, ইন্দ্রিয় সংযমের মাম 
দম, ছুঃখ সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাঁম ধৃতি ॥৩৩ 

 শ্রাণি পীড়। পরিত্যাগ পরম দান, কামন! ত্যাগই তগস্যা, বান! 
রা. ৮৫ 
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স্বভাব বিজয়ং য়ঃ শোরয্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনৎ- ॥ ৩৪ ॥ 
অন্যচ্চ স্ুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীত্তিত৷ | 
কর্মস্বনঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ অন্যান উচ্যতে ॥ ৩৫॥ 
ধর্মী ইঞ্টং ধনং নৃণাঁৎ যজ্ঞোহহং ভগবত্বমঃ 
দক্ষিণ জ্কান সন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পর বলং ॥ ৩৬ ॥ 

1 
1 পপ সপ 

ন কৃচ্ছাদি:। শ্বভাবো বামন। তস্য জয়ঃ গরতিবন্ধঃ শৌর্ধাং ন বিক্রান্তিঃ সমং ব্রহ্ম তন্ত 

দর্শনং আলো।চনং সত্য বিষয়ত্বাৎ সত্যং ন যথার্থ ভাষণমাত্রং 1 ৩৪ ॥ 

অন্যচ্চ খত স্বনৃতা বাণী স্য। খ্রিয়াচ বাঁকৃ। এব খত সহ্য়োঃ সফট এব বিবেকঃ। 

| ক্রম গ্রাপ্তং ত্যাগং ব্যাখযাতুমাদো ততো ভেদেন শৌচং ব্যাচষ্টে তক্তাপি মলত্যাগ রূপত্বেন 

। তাগো ভেদ গ্রাতীনেঃ কর্ন অস'গমঃ অনাসন্কিঃ শৌচং ত্যাগস্ত মন্ধ্যাম ইতি তয়ে| 
ভেদ ইতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

|. নৃণামিষ্টং ধনং ধর্মঃ ন পশ্বাদি মাধারণং ভগবত্তমঃ পরমেশ্বরোহহমেব যজ্ঞঃ মন্দা 
( বজ্জোহমুষ্ঠেষ: ন ক্রিয়! বুদ্ধেহার্থঃ যজ্ঞার্থ দানং দক্ষিণা সাঁচ জনোপদেশ: ন হিরণ্যাদি ; 
দানং তেন হি যজ্ঞ রূপে। লিষুঃ প্রাপোছে ছুদমি দমনং বলং তচ্চ মনোদমন হেতুত্বাৎ 

 প্রাণায়াম ইতি ॥ ৩৬ ॥ 
০০০ পপাপিসপ্পসসপপীপজ 

ক্রমসনভভঃ | 

টাকায়াং মাচ জ্ঞানোপদেশ ইতি জ্ঞানস্তোপদেশে! যম্মাৎথ নঃ| জ্বানোপদেশ গ্রাপ্তি 

হেতুরাচার্ষ্যে ভক্তি বিশেষ ইত্যর্থঃ। নহি যজমানোপদেশং করোতি যথ। হিরপ্যাদি 
দক্ষিণামিতি । যদ্বা।। ভগবত্তমঃ শ্বয়ং ভগবন্ধপঃ শ্রীকষণাখ্যোইহমেব যজ্ঞঃ মজ্জ্ঞানেনৈব 

সর্ব যক্ত ফল প্রাণ্ধেঃ। সর্ব বেদাঃ সর্ব বিদ্যাঃ দশাস্ত্রাঃ আর্ক যজ্ঞাঃ গর্ব ঈজ্যশ্চ কৃষ্ণ; । 
| বিছঃ কৃষ্ণ: ত্রাক্ষণ। স্তত্বতো। মে তেষাং রাজন্ মর্বা যজ্ঞাঃ সমাপ্ত! ইতি মহাভারতোঁক্েঃ। 

রী তস্মিশ্চ জ্ঞানে যঃ সন্দেশঃ সম্বাদঃ অ।চার্ধানুকুল বচঃ তরাজ্ঞানুষ্ঠানং ব1| স এব দক্ষিণা 
ই তৎ মন্তোষকরত্বাৎ জ্ঞান 8 ॥ ৩৬ ॥ 

৮ ০ এ শাসিত জপ পপ আপ জা 

পর (াসপপাস্াার৯৮্এ ৮ পিপি | 
বৃ 
! 

ণ 

জয়ই শুরত্ব ও সম দর্শনের নাম সত্য ॥ ৩৪ । 
সত্য বাক্যকেও কবিগণ সত্য বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন, অনাশভির 

নাম শোঁচ, ত্যাগের নাম সন্ন্যাস ॥ ৩৫ ॥ 

ধর্মাই মনুষ্যদিগের ইউ ধন, মঘ্,দ্ধিতে ক্রিয়ানুষ্ঠানই যজ্ঞ, জ্ঞবানোপ- 
দেশ দক্ষিণ ও প্রাণায়ামই পরম বল ॥ ৩৬ ॥ 

ঠা. 
204 

০০০ িরিি ইট াটিনিত 



৩৪৪ ্রীমন্ভাগবতমূ। [ ১১ ১৯, 

নিদ্গাত্ানি ভিদা বাঁধে। জুগুগ্লা ত্রীরকর্নন্ত ॥ ৩৭ | 
ভ্বীগুণ। নৈর পেক্ষা দ্যাঃ হখং ভঃখ শ্খাত্যয়ঃ | 

দুঃখং কাঁমনুখাঁপেক্ষ। পণ্ডিতে। বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৩৮ ॥ 

মুর্খে৷ দেহাঁদ্যহং বুদ্ধি; পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ | 

ভগ ম এশ্বরে। ভাবে লাতো মন্তক্তিরুত্মঃ | 

ৃ 

দয়। লোক প্রমিদ্ধেবাভিমত1 লাভং ব্যাচিখ্যান্থঃ গ্রথমং ভগং ততে। ভেদেন ব্যাচষ্টে 

লোকে তয়!রভেদ গ্রসিদ্ধেঃ ভগো। ভাগযং তচ্চ মম ত্রশ্বরো ভাবে! মদীয়মৈশর্ধযাদি 
যাঁড়া,প্যমিত্যর্থ: উত্তমে। লাতস্ত মণ্তক্তিঃ ন পুজাদিঃ বিদ্যাচাত্মনি প্রতীতগ্ত ভেদস্ত বাধঃ 
নজ্ঞনমাত্রং অকর্ধস্থ জগুগ। হেয়ত্ব দর্শনং ভ্রী: নতু লঙ্জ! মাত্রং ॥ ৩৭ ॥ 

গুণ| এৰ রর গুনং ন কিরীট।দি ছুঃখ ম্ুখয়ো! রতায়ঃ অণ্তক্রমঃ অনন্ুযন্ধ।নং স্বখং ন 
ভোগঃ বিষয় ভোঁগাপেক্ষৈব তঃখং নারি দাহাদি বন্ধাম্মোক্গং দয় ব। যে বেদ্তি মগণ্ডিতঃ 

। ন বিদ্বম্মাত্রং ॥ ৩৮ ॥ 

| অহং বুদ্ধিরিতাপলক্ষণ' দেহ গেহাদিধু অহং মম ইত্যাভিমান বানু মূর্খ ইস্কার্থঃ মন্িগম£ 
র মাং নিতরাং গময়তি গ্রাপয়তি যে! নিবৃত্তিমার্গঃ সন্মার্গঃ ন কণ্টকাদি শুন্যঃ | চিত্ত বিক্ষেপঃ 

স্পেস 

ঠীট777777- ৫ 
তা 

ূ 
ূ 

শপ পল বা এ সপে স্পা সা জি আসা পি আপ অপ তত পর ভাগ শগ শপ সপ সত শত শর শপ শশা সপ শত পি পীর শক পপ প্পাশিা পা ূ 
ৰ ক্রমসনর্ভঃ | 
| ভিদ। মতেযাহং দেবোহহং বালোহং যুবাহমিত্যাদি বুদ্ধিস্তন্ত।ঃ বাধঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ 

॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ঃ 
০ 

আমার এশ্বরধ্যাদি ষড়গুণের নাম ভাগ্য, আমাতে অচলা ভক্তিই 

লাভ, আত্মাতে অতেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা, দুক্কর্ম্দে হেয়ত্ব জ্ঞানই 
লিঙজ1 ॥ ৩৭ ॥ 

নিরপেক্ষা দি গণের নাম ভূষণ, সখ দুঃখ অননুসন্ধানের নাম স্তখ, 
1 বিষয় ভোগের আকাঙক্ষার নাম দুঃখ, বন্ধ মোক্ষ জ্ঞানের নামই 

পণ্ডিত ॥ ৩৮ । 

দেহাহিতে অহং বুদ্ধির নামই মূর্খতা, নিবৃত্তি পথই পথ, চিত্ত 
18 

পপ পাস স্পা 

শপ পা শী পি আপ সপ পা 



নিটারেিটি নিন --্ 
টু 
১১ন্ক ১৯অ] ৮ ৩৪৫ 

পপি 

হপথস্চিত বিক্ষেপঃ স্বর্গ সত্ব গুণোদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

নরক স্তম উন্নাহো বন্ধুগ্ুরুরহং সখে। 

ৃ গুহং শরীর মানুষ্যং গুণাঢ্যোহাঢ্য উচ্যতে ॥ ৪* | 
দরিদ্ধো যন্ত্র সম্তুন্টঃ কপণো যোৌহুজিতেক্জিয়ঃ | 
গুণেষসক্তধীরীশো গুণসঙ্গে। বিপর্ধযয় ॥ ৪১ | 

ৰ এত উদ্ধব তে প্রশ্নীঃ সর্বেবে সাধু নিরূপিতাঁঃ ॥ ৪২ ॥ 

ৃ 
ৰ 
ৃ 

শিপ পপ পপ 

কিং বর্ণিতেন বহুন। লক্ষণং গুণ দোঁষয়োঃ । 
পি ক পপ সপন লি পরী পপ ৮৮ তপস্যা পপি 

গরবৃত্তিমার্ সউৎপণঃ কুমার; নত | চৌরাদ্যাকুলঃ সত্ব গুণন্তোদয়ঃ উদ্রেক: স্বর্গ: নেক দি 
| লোক: ॥ ৩৯ ॥ 

তমস উন্নাহ উদ্রেকঃ স নরক: ন তামিশ্রা্দি গুরুরেব বন্ধুঃ ন ভ্রাত্রাদিঃ স চাহমেব 

যথ।হ* জগদগুরু: । এক এব পরে! বন্ধু বিষিমে সমুগস্থিতে । গুরুঃ সকল ধর্ীয্ম। যত। 

। কিঞ্চনগো। হরিরিতি । ম মাপন ভোগায়ন্তনং গৃহং তচ্চ মানাং মানুষ রূপং শরীরগেৰ 

ন্হম্্যাদি গুণৈঃ সম্পন্ন আঢা উচ্যতে ন ধনী ॥ ৪৭ ॥ ৃ 

| অসং তুষ্টে। যঃ স দরিদ্রঃ নতু নিপ্ধনঃ যোইজিতেক্িয়ঃ: স কপণঃ শোঁচো| ন দীনঃ 
| বিষয়েঘনাসক্ত ধীর্ষঃ সঈশঃ স্বতক্ত্রো নরাজাদি: | গুণ সঙ্গে। গুণেষু সঙ্গে! যণ্ত সঃ 
বিপর্যায়োশুনীশঃ এতচ্চ শমাদি বিপর্যায়োপলক্ষণার্থত ॥ 8১ ॥ 

উপসংহবতি এত ইতি সাধু মোক্ষোপযোগিতয়! ॥ ৪২ ॥ ূ 

| এহচ্চ সর্বং গুণ দৌষয়ে! বিবেকায় উদ্ধবেনা পৃষ্টমপি তয়োঃ স'ক্ষেপতো লক্ষণমাহ 
স্পা শী সি পপ পাপা পপ 

ক্রমসন্র্ভঃ | 

এবং তৎ প্রশ্নমনুস্থছোব প্রপঞ্চিতং । তদেতচ্চ মম প্রায়! নাতি শহদামিতি বাঞজয়ন্ 

(*বিক্ষেপকে উৎপথ বলে এবং সত্বগুণের উদয়ের নাম স্বর্গ ॥ ৩৯ । 
তমৌগুণের উদ্রেকের নাম নরক, গুরুই সখা ও সেই গুরুই আমি, 

মনুষ্যদিগের শরীরই গৃহ, গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই আঁঢা অর্থাৎ ধনী ॥ ৪০ ॥ 
অসন্ত জনই দরিদ্র, অজিতেক্ত্রিয়ই কৃপণ, গুণে অর্থাৎ বিষয়ে 

আসক্তি শৃন্ই প্রভূ, এবং গুণেতে আসক্ত ব্যক্তিই অগ্রভু ॥ ৪১। 
হে উদ্ধব! তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তৎ সমুদয় 

হ্বন্দর রূপে নিরূপণ করিলাম ॥ ৪২ ॥ | 
গুণ দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য রূপে কি বর্ণন 'করিব, গুণ দেষ 

বা 



৩৪৬ ্রীমস্ভাগবতম্ । [১১ ২০অ 

গুণদোষ দৃশির্দোষো। গুণস্ত,ভয় বর্জিতঃ ॥ ৪৩ ॥ 
ইতি প্রীভাঁগবতে মহাপুরাঁণে পারমহংস্াঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

একাদশক্কন্ধে ভ্রীতগবছুদ্ধব সম্বাদে শ্রেয়োভেদ নির্ণয়ে! নাম একোন- 

বিশোধ্ধ্যায়? ॥ % 1 ১৯ ॥ ₹ ॥ 

ভ্রীউদ্ধব উবাঁচ ॥ 
বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্ত তে | 

থ. ও ররর ৩ ক ও ০ পপ ভিউ পপ প্র জপ পট আপ আপ সপ শপ শপ ৮ ৯৭১ পাপী পে পপ পা পিসী শশা শি শট 

| 

কিং বহুনা বর্ণিতেন গুণ দোময়ো লর্ষিণমেতাবদেব দাহ গুণ দোষয়ে! দৃ “শিদ্শিনং দোষ: . 

গুণভ্ত ততুভয় দর্শন বর্জিতঃ স্বভাব এষ ইতি ॥ ৪৩। র 

| ক্র ॥ ইতোকাদশে একোনবি'শঃ 0 %॥ ৰ 

বিংশে বোগত্রয়ং প্রোক্তং ভক্তি জ্ঞান ক্রিনাত্ন্ং । গুণ দোষ বাবস্যর্থ মধিকারি 

বিছাগতঃ ॥ * ॥ | 

গুণ দোষ দৃশি দেষে। গুণ স্তভয় বর্জিত ইততান্ত' তদ।ক্ষিপতি বিপিশ্চেন্তি গঞ্চভিঃ | 

বিধিশ্চ গ্রাতিষেধশ্চ ইতি ও তব নিগম আজ্ঞ। বপে। নেদঃ সচ বিধেয়ানা* প্রতি 
2, এন 2 ক ৯ পা সপ, পপ পপ ও | পা শী পপ পাপা আপা 

জিন | 

পরম শহাদাং পূর্বোক্ত যমাদি ফল তৃং গুণ: লক্ষয়ন্ ব্যতিরেক জ্ঞানায় দোষমপি লক্ষ 
য়তি কিমিতি বহুন! বাবহার ময়ত্বাদমার প্রচুরেণ পরমার্থ প্রচুর ময়ত্বানুখামেকমেব গুণ 

দোষয়ে! লর্ষণমিতার্থঃ। তদাহ গুণেতি। গুণে! বিহিততং দে।ষে। নিষিদ্ধত্বং। তত্তবয়া 
দৃশি বিবেকে। দৌষঃ| কিন্তুভয় বর্জিতো যঃ দ্বভাব নিশেষঃ স গুণঃ তত্ব ্ টমতিক্রম্য | 
স্বভাঁবত এব পরম শ্রেয়সী প্রবৃত্তি গুণ ইন্ার্থঃ | এতদপেক্ষয়ৌভয়োরপাপকষ্টত্বাৎ ॥ ৪৩। 

॥* ॥ ইত্যেক।দশে একোনবিংশ: ॥%॥ র 

তদভি গ্র।য়মবুদ্ধৈব নিগদ শ্রবণায় পৃচ্ছতি বিধিশ্চেত্তি যুগ্মক'। তত্র গুণং দোষং 

চেতি টীকায়াং গুণং পুণাং দোষং পাঁপঞ্চ ক্রমেণ গুণ দোষ রূপমবেক্ষাত ইন্চোব বাচাং। 

দ্নিই দোষ এবং তছুভয়ের অদর্শনই গুণ ॥ ৪৩ ॥ ৃ 
॥%॥ ইত্যেকাদশে একোনবিতশ* ॥ ক ॥ ৷ 

বিংশতি অধ্যায়ে অধিকারি বিশেষে গুণ দোঁষ ব্যবস্থার নিমিত্ত ূ 
ভক্তিযে গ, জ্ঞনযোগ ও ক্রিয়াযোগ কথন ॥ ০ ॥ ূ 

উদ্ধাব কহিলেন, হে কমললোচন ! বিধি ও নিষেধ এ উভয়ই র 

2226 ঠ ছি... 18 শী 
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১১স্ক ২০অ ] স্রীমন্ভাগবতমূ। ৩৪৭ 
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অবেক্ষাতেইরবিন্দাক্ষ গণ দৌষঞ্চ কর্শণাৎ ॥ ১ ॥ 

বণাশ্রম বিকল্পঞ্চ প্রতিলোমান্ুলে'মজং । 

গ্রবা দেশ বয়ঃ কালান্ স্বর্গং নরকমেবচ ॥ ২ ॥ 

গুণদোষ ভিদ। দৃষ্টিমস্তারেণ বচস্তব | 
শপ পি ২ পপ শ্প্প্ি আপ শি তাপস পপ শত পশলা শপ আট পপ পপ পাশা ৪৮৭ আত ৮ পেস শপ পপ পাপ পপ ৩৩ পপি | পপ পা | পা নল শপ শা ৮১৮ পপ পা 

যেধ্যানাঞ্চ কর্ম্দগাং গুণ দোষৰ্চ প্রুণা পাপ রূপমবেক্ষতে 0১ ॥ 

উন্তমাধম ভাবেন তদধিকারিণা* বর্ণানা* আশ্রমাণাঞ্চ বিকল্প ভেদঞ্চ গুণ দোষ জূপ 
মবেক্ষতে ।  গ্রাহিলোমান্থলোমজঞ্চ গুণ দোষং তগৈবাবেক্ষতে 'গ্রন্িলোমজা উত্তম 

বর্ণানু স্ত্ীযু হীনবর্ণেভো। জ্কাতা: সত বৈদেহকাদয়ঃ অনুলোমজাস্ত উত্তম বর্ণেন্ভাঃ পুরুষে 

ভ্যঃ হীন বর্ণান্ত স্ত্রীধু জাতাঃ মুগ্ধভিমিক্রাহ্বষ্ঠ।দয়ঃ তেষাঞ্চ অসৎ সন্তশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ গ্রতি 

লোমজানুলোমজা ইনি গুণ দোষে দ্রব্যাদীন্ কন্মার্থতানর্ঘতাভাং ন্বর্গং নরকঞ্চ তৎ ফল 

তয়। গুণ দোষরূপমেবাবেক্ষতে এনচ্চ উত্তরাধ্যায়ে গ্রপঞ্চয়িষ/তি ॥ ২ ॥ 

তথাপি প্রস্ততে কি মায়াতং অত আহ গুণ দোষেতি গুণ দোষ দৃশি দোষ ইতি নিরা 

কণ্তত্বাৎ গুণ দোষ ভিদা দৃর্ি মন্তরেণ তাং বিনা নিষেধ বিধি লক্ষণং তব বচঃ কথং 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

৭ দোষং চেতি মমস্ত পাঠে তন্ত পুণ্যপাপ রূপং গুণ দোষমবেক্ষত ইত্যর্ঘঃ। কিন্তশ্মিন্ 

পাঠে চশব্ধ স্বনর্থকঃ ॥ ১ ॥ 

গুণ দোষভিদেতি তৈ: তর নিঃশ্রেয়দং মোক্ষঃ| তথ। বাকা ভেদমাশক্কাহ যদ্বেতি। 

অন্তরেণেচ্যন্তৈব যোজনীয়া বিনেতি বা।খা।ং। তাঁং তচ্চ বিন। নিঃশ্রের়সং কথং শ্যার্দি- 

অ।পনার আজ্ঞা রূপ বেদ এবং সেই বেদও বিধেয় ও নিষিদ্ধ কর্ণের 
গুণ দোষ অপেক্ষা করে ॥ ১ ॥ 

বর্ণ/শ্রম বিশিষ্ট অধিকারিদিগের ভেদ রূপ গুণ দোষ ও প্রতিলোম 
অর্থাৎ উত্তমবর্ণ স্ত্রীতে হীনবর্ণ পুরুষ হইতে জাত সৃত বৈদেহক প্রভৃতি 
তথা অনুলোম অর্থাৎ উত্তম বর্ণ পুরুষ হইতে হীনবর্ণ৷ স্ত্রীতে জাত মুগ্ধা- 
ভিষিক্ত অন্বষ্ঠ প্রভৃতিতে জন্ম রূপ গুণ দোষ এবং দ্রেব্য, দেশ, বয়ঃ কাল 
রূপ গুণ দোষ, আর ততৃৎ ফল স্বর্গ নরক রূপ গুণ দোষও অপেক্ষা 
করে॥ ২॥ 

গুণ দোষ ভেদ দর্শন ব্যতীত নিষেধ বিধি লক্ষণ আপনার বাঁক্য 

সস 

2 ১: 



পপ পপ পিসি পল পলাশ শি সিল পপি? ৮ লিপি | ০০৩ পিক শশী পিস শপ পপ ৩ পা পা সপ | ৯ ৭ শী শপ পাপ সপ পা সপ পপ পি 

৩৪৮ প্রীমদ্তাগবতম্ । [ ১১স্ক ২০অ 

নিঃশ্রেয়লং কথং ন্ণাং নিষেধ বিধিলক্ষণং ॥ ও 

পিতৃদেব মনুষ্য।ণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর | 

শ্রেয়স্বনুপলন্ষেহর্থে সাধ্য সাধনয়োরপি ॥ ৪ ॥ 

গ&ণদেষ ভিদা দৃষ্টিরনিগমাত্তে নহি ম্বতঃ | 
৮ উপ পপ পপ এপ 

ডি 
৯ 

তচ্চ বচোহস্তরেণ নৃণাং নিংশ্রের়মং কণং স্ান্তবাপি শ্রোতবো। মন্তব্য ইত্যাদি সাধনবিধিঃ 

নান্গপ্যায়েৎ বহুন্ শব্ধান বাচে। বিগ্রাপনং হি তদিভাযাদি নিষেধন্ত চাবস্াকত্বাৎ ইন্তি ভাবঃ| 

যদ্বা গুণ দোষ ভিদা দর মন্তরেণ নিষেধ বিধিলক্ষণং তব বচো! বিনেতি সামানাধিকরণা 

মেবাস্ত । যদ্দ গুগ দোষ ভিদ। দৃষ্টি মন্রেণ নিষেধ বিধি লক্ষণমপি বচঃ কথং হু তত্ব 
মন্তা্দি বাঁকাবৎ নিঃশ্রেয়স পরং স্তাঁৎ সর্ধ্বস্ত বেদস্ত তৎপরস্থাঙ্গীকারাদিনভার্থঃ ॥ ৩ ॥ 

নন পিতরে দেনাশ্চ সর্বজ্ঞাঃ গ্রত্যক্ষতে দৃ্টা মন্ুধোভাঃ কথয়িষাস্তি নেত্যাহ পিত্রা 
দীনা* সর্বেধাং তব ত্বদ্বাক্য রাপো বেদ এব শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ গ্রমাপকং কক অন্ুপলন্ধে 

হর্থেমোক্ষে স্বর্গাদৌচ তথা সাধা সাধনয়োঃ ইদমন্ত সাধ্যং ইদমন্ত সাধনমিন্যাত্রাপি ॥ ৪ ॥ 
তদেবং গুণ দোষ মৃষাতাবে নিস: নঘটতে। | কিঞ্চ নায় বিহিতাং ভেদ 

শা আপস পক পস্প ৯ পপ পপ পাটকল প্প্পপাাগ পা পিস্ট এ এ ০৯৯ পি শসার ৬৬ ০.৯ সক িস্পী 

ক্রম সন্দর্ভঃ | 

তার্থঃ। অতএব গ্রতিপাদাত্বাৎ সামনাণ্যেনাধিকর | নতু বৈয়ধিকরণ্যেন। ভচ্চ বচ 

ইত্যাদিকং পুনরাবর্তাতে ইত্তোবকারার্থ:। নিঃশ্রেয়সং কথং হ্াদিতি তু পুরর্বনদের 

যুজাং। সর্ধন্ত বেদক্কেতি অন্থ:করণ শুদ্ধ্যাদি বিধিনিষেধ লক্ষণন্ঞাপি জ্ঞান ছ্বারত্বাদিতি 

ভাব: ॥৩॥ 

'অন্ুপলবন্দের্ণে ভগবৎ স্বরূপ বিগ্রহ বৈভবাদৌ ॥ 9 ॥ 

গুণদোষেতি তৈ:। তত্র তম্মিনিতি পূর্বোক্ত পুণ্য 8155 যল্মাদিতি যদি 

শস্পি শাশ্ািপিপশী াস্পি্ আজ পাত শি শাশল। শী ০০ সস পপ আশ ৮ পপ সা সি টি 

সা ২০০ 

কি রূপে সম্ভব হয়, আর তোমার সেই বাক্য ব্যতীত্তই বা মনুষাদিগের' | 
মুক্তিই বা কি প্রকারে সাধিত হয় ॥ 5॥ 

॥. অদৃষট অর্থ রূপ মুক্তি ও স্বগ্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য সাধন বিষয়ে 
আপনার আজ্ঞ। রূপ বেদই পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্য লোকদ্দিগের 
শ্রেষ্ঠ চক্ষু স্বরূপ ॥ ৪॥ 

অতএব তোমার আজ্ঞা! রূপ নিগম হইতেই ৭ দোষ ভেদ দৃষ্ঠি হয় 
ও ৪ নিগম দ্বারাই পুনর্ববার তাহার নাশ হয়, স্বয়ং কখনই হইতে ূ 
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নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়। ইতি হ ভ্রমঃ ॥ ৫ । 

গ্ীভগবানুবাচ ॥ 

যোগান্ত্রয়ো ময়া প্রোক্ত। নৃণাৎ শ্রেয়ো বিধিৎশয়। । 
পপ জি পা পাশপাশি শা পাশা শশী সপ শি শী চক পপর পপ পট সপ পপ সপ 

চে 

দৃর্টিং তন্মিনের বিষয়ে শান্ত্রং কথ' নিবর্তয়েদিভাহ তে নিগমাৎ তদাজ্ঞা রূপ বেদাদেব 

নহি শ্বতঃ যন্মাদর্থ গ্রাপ্তত্বেন নিগমেনৈব তন্ত1! অপবাদ ইতি শ্রদ্ধাহস্কূটং ভ্রমে! ভবতি 
তন্নিবর্তয়েতি ॥ ৫ ॥ 

বিষয় ভেদেপ্যধিকারিন্ডেদেনাবিরোধং বক, গ্রথমং যোগরয়মাহ যোগ! ইতি যোগা 

উপায়াঃ ব্রঙ্ম কর্শ দেবত1 কাটওঃ গোক্তাঃ কর্মচ নিষফষামং শ্রেয়ে। বিধিৎসয়া বিষয় ভেদে 

প্াপিকারি ভেদেনাবিরোধং বক্ত,ং গ্রথমং যোগত্রয়মাহ যোগ ইঠি যোগ! উপায়াঃ ব্রচ্ষ 

কর্ম দেবতা কাঃ প্রোক্তাঃ কর্মচ নিষ্ষামং শরয়ে। নিধিৎসয়! মোক্ষ সাধনেচ্ছয়া অন্ত 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

কত: স্তাঁবুদ। তর্কেণাপি নিবর্ভেত নতু তথ! । বেদেটনব জাতত্বাত্ু তদর্থ প্রাপ্তত্বেনৈৰ 

নিৰর্তভেত। তদেবং। ্ফুটং যোহয়ং ভ্রমে! ভবতি স ঘন্মাত্তদর্থ গ্রাপ্তত্বেনৈব নিবর্তেত। 

তন্মাদ্বেদ বাচ। ত্বমেব তং ভ্রমং নিবর্তয়েছর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

টাকায়াং বিষয়াভেদেপি পূর্বোক্ত: | পুণ্য গাপাদি রূপাণাং বিষয় নামে দেপীহ্যর্থঠ । 
মধিকারিণেতি কর্ম্মাদি সাধকান্ প্রতি বহবো গুণ দোষ! বর্ণিতাঃ পরম সিদ্ধান্ প্রর্তি গুগ 

দোষ দুশি দোষ ইত্যনেনৈক এবেতি ভাবঃ| যদ্া। জ্মকিঞ্চনাখ্যায়া এব ভক্তেঃ সর্ববোদ্ধ 

ভূমিকাবস্থিতত্বং অধিকারি বিশেষ নিষ্ঠত্ব্ দর্শয়িতু* প্রাক্রিয়ান্তর" । তব পরতত্বস্ত 

বৈষুখ্য পরিহারায় যথ| কথঞ্চিং মান্ুখাসাত্রং কর্তবাতেন লভ্যতে। তেচ ত্রিধ।। নির্বি 

শেষ রূপস্ত তদীয় ব্রন্মাখ্য।বি9্ভাবস্ত জ্ঞান রূপং সবিশেষ রূপন্ত চ তরদীয় ভগবদাদ্যাখা। 

শর্র্ভাবন্ত ভক্ষিরূপমিতি গ্বয়ং। তৃহীয়ধ তন্ত দ্বয়ন্ৈব দ্বারং কর্মপণরূপমিতি | তদ্েতৎ 

্রয়ং পুরুষ যোগ্য তা ভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লেকে সাগান্ততো! জ্ঞান কর্ম তক্জীনামেবো 

পায়ত্বং নান্তেষামিত্যন্থবদতি যোগান্্রয় ইতি। যোগ। উপায়াঃ। ময়। শীন্ত্রযোনিন! | 

পারে না, এই যে আমার অক্ফ,ট ভ্রম ইহা নিবারণ করুন ॥ ৫। 
ভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যদিগের মোক্ষ সাঁধনেচ্ছায় আমি তিন 

প্রকার যোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ কহিয়াছি, 

সু ওল সপ আল তপন আসা 



৷ ৩৫০ গ্রীমন্ত!গবতমূ । [ ১১ন্দ ২০তা 
| 
11. ৮০ পসত 

জ্ঞানং কর্মচ ভর্ভিশ্চ নোপায়োহন্যোন্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥ 
নির্ব্িগানাং জ্ঞানযোগে ন্যাসিনামিহ কর্ণাসু | 

তেঘনির্বিঞ্ চিত্ত।নাং কর্পাযোগশ্চ কামিনাং ॥ ৭। 
যদৃচ্ছয়1! মৎ কথাদৌ জাতশ্রদ্ধন্ত যঃ পুমাঁন, | 

বেল 

উপায়ে নান্তীতি কাম কর্ম[দিকং ব্যাবর্তয়ছি তথা চোত্তরাধ্যায়ে স্ফ্টা করিষ্যতি ষ 
এনা নিত্যা দিন। ॥ ৬ | 

তেঘধিকার ভেদমা নিবিলানামিন্ি ঘাভযাং ইহ এতেষাং মধো বর্ন নির্ধিপানাং 

ছঃখ বুদ্ধা। তৎ ফলেষু বিরক্কানাং অতএন তৎ সাধন ভূতে কর্ম স্তামিনাং জ্ঞানযোগঃ 

সিদ্ধিদ ইতুযুন্তরেণান্বয়ঃ। অনির্বিঞ চিত্তানাং ছুঃখ বুদ্ধি শৃন্য/নাং অতঃ কাবিনাং তৎ ফলেমু 

অবিরক্তানামিত্যর্থঃ || ৭ ॥। 

যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যোদয়েন ॥ ৮ ॥ 
স্পা | ক অপ পি ৯ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

শ্রেয়া'সি মুক্কি ত্রিবর্গ গ্রেমাণি অনেনে ভক্কেঃ কর্ধত্বং ব্যাবৃত্তং ॥৬] 

হেঘধিকার হেতুনাহ দ্বাভাং। ইহ এষাং মধ্যে নির্বিপ্নাং শ্রহিক পাঁরলৌকিক 
নিষয় গ্তিষ্ঠা হৃথেষু বিরক্ত চিত্তানাং অহএব তত সাধন লৌকিক বৈদিক কর্ম মন্ন্যামিনাং। 
তানি তাকবতামিতার্ণঃ | পদদ্ধয়েন মুমুক্ষুণামিভাভিষ্োতং | তেষাং জান যোগঃ মিদ্ধিদঃ | 

কামিনাং তত্তৎ সথুখেষু রাগিণাং অতএব তেষু তত সাধন ভূতেষু কর্শন্গ অনির্কি চিন্তানাং 

কর্ম যোগঃ সিদ্ধিদঃ| তখ সংকল্পানুরূপ ফলদ: ॥ ৭॥ 

অথ তে বৈ বিদস্থাতিতরস্তিচ দেবমায়ামিত্যাদে তির্য্যগ্জন। অপীতানেন ভক্ক্যধিকারে 

কর্শাদি বজ্জাত্যাপি কৃত নিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধ। মাত্রং হেতু রিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি কেণাপি 
খর ও (রানি পপ পা পাপা পপ 

এতস্তিন্ন কল্যাণ সাধনের উপায় আর কুব্রাপি নাই ॥ ৬॥ 
এঁ তিন প্রকার যোগের মধ্যে কর্্েতে নির্বিগ অর্থাৎ হুংখ বুদ্ধিতে 

কর্ম ও কম্মফল বিষয়ে বিরক্ত অতএব তৎ সাধন ভূত কর্ণা ত্যাগী 
ব্ক্িদিগের ভ্ভানযোগই সিদ্ধি দান করেন, আর কর্ম ও কর্মফল বিষয়ে 
দুঃখ বুদ্ধি শৃহ্য অতএব কামী ও অবিরক্ত ব্যকিদিগের কর্মযোগই সিদ্ধি 
দ্বান করে ॥ ৭ ॥ 

কোন রূপ ভাগ্যোদয় বশতঃ আমার প্রসঙ্গে যাহার নিতান্ত শ্রদ্ধা 

খ) 



ঢু . (০০০০-45-০৭ পপর 

টী ১] 
১১ক্ক ২০অ ] . জ্ীমন্ভাগবতম্। ৩৫১ 

ন নির্বিধে! নাতিসক্তো ভক্তিযো গন্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৮ ॥ 

তাবৎ কর্ম্মাণি কুব্বাঁত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। 

শপস্প শী পল 

ণ 

| 
সপ সস প  শীসি্প্পসপ পা শপসপিপশীপগ শপ শে 

তত্র কাম্য কর্ম প্রবর্তমানস্ত সর্বাআ্বান! বিধি নিষেধাধিকার ইত্যুত্তরাধ্যায়ে বক্ষযতি 

 নিষাম কর্মমাধিকারিণত্ত যখ! শক্তি সচ'জ্ঞান ভক্তি যোগাধিকারাৎ গ্রাগেব তদধিকতয়োস্ত 
পি স্বল্পঃ তাভ্যাং সিদ্ধানাস্ত ন কিঞ্দিতি সাবধি কর্ম যোগমাহ তাবদিতি নবভিঃ ৃ 

| 

| 
1 

পপ ৩৮ এ শপ আন পপ পা শপ শত আজ শশী ০ শি পা শশা ১ পপ শপ ও শপ শা ০৯ টস | ১০০35 পপ পিশী পি ৃ 

ৃ 

ব্লমননর্ভঃ | 

. পবম অ্বতন্ত্র ভগবদ্ভক মঙ্গ তৎ রুপাজাত মঙ্গলোদয়েন। তদুক্তং শুশ্রায়োঃ শ্রদ্ধধ।নম্ধা 

ৰ উতাদি॥৮॥ 

তানদিতি ততঃ “ত্র স্বল্পঃ যদৃদ্ছয়। আ্ান ভক্তানুকৃলঃ ন কিঞ্চিদিতি। অনুপ ধোগ। 

দস্থরাধ রূপত্বাচ্চেতি ভাবঃ | বাকাাখেতু তম্মাদনয়েঃ কর্মন্গ গুণ দোধাভাং নগুণ দোষ 

ত্বমিতি ভাবঃ । য্জা। নম্বেবং কেনলানাং কর্ম জ্ঞান ভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তানি নিত্য ' 

নৈমিত্তিকং কর্মতু সর্বেদ্বেখাবশ্তত্বং তর্হি সা'কর্য্যে কখং শুদ্ধে জ্ঞান ভক্কী প্রবর্তয়েতাং। 
তদেতদাশঙ্কা তয়োঃ কর্মাধিকারিতাং বারয়তি তাবদিতি। কর্মাণি নিত্য নৈমিত্তি 
কানীতি টীকাচ। অতএব আরতি শ্বৃতী মটমবাজ্ঞে যন্তে উল্লজ্যা বর্ততে। আজাচ্ছ্দো 

মম দ্বেষী মন্তক্লোপি ন বৈষ্ণব ইহ্যক্রপোষোপাত্র নান্তি। করণাৎ। গ্রত্যুত জাতয়ে! 
রপি নির্বেদ শ্রন্ধয়ে। ম্তৎংকারণ এবাজ্ঞ। ভঙ্গ: স্তাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতমাজ্ঞায়ৈযং 'গণান্ 
দেোধানিহাস্য টাকায়াং ভক্কি দাট্যেণ নিবৃত্তাধিকার তয় সংত্যজ্যেতি। নিবৃন্বাধিকারত্বং 

চোক্তং করভাঞ্নেন দেবর্ধি ভূতান্ত নৃণামিত্যাদিন। । তেষাং ন কিন্করঃ কিন্ত শ্ীভগব 

এবেত্যনধিকারিত্বং। তত্র কর্ম পরিত্যাগ হেতুত্বেনাভিধ।নাচ্ছ্.দ্ধ! শরণাপত্তো! রৈব্যাথং 

প্লভ্যতে | তচ্চ যুক্ধং | শ্রন্ধাহি শাস্তার্থ বিশ্বাম:॥ শাস্ত্র তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যা- 

ছয়ং বদি ততে। জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়! ভচ্ছরশাপন্ধিরেব লিঙ্গমিন্তি। তত্র বিশেষ জিজ্ঞাসা 
সা পাপ 

জন্মে এবং কন্ম্/ ও তত ফলাদি বিষয়ে যিনি অনি বিরক্ত বা! অত্যালক্ত 
 ন! হয়েন, ভক্তিযোগই তাহার সিদ্ধি দান করেন ॥ ৮ ॥ 

যাবৎকাল কর্মমার্দি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মে, বা যত দিন পর্য্যস্ত 

আমার কথা প্রসঙ্গাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, তাবু কাল নিত্য 

0 7 
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কর্মাণি নিহা নৈমিত্তিকানি যাব] যাবৎ ॥৯॥ 

সপোন টি 

৩৫২ শ্রীম্ভাগবতমূ । [ ১১ ২০তা 

মত কথা শ্রবণাদে। ব! শ্রদ্ধা ফাবন্জায়তে ॥ ৯ 
স্বধর্মাস্থো যজন্ যজ্বৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। 
ন যাতি স্বর্গ নরকো যদ্যন্তন্ননমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ 
অম্মিলোকে বর্তমানঃ স্বর্নাস্থোহনঘঃ শুচিং | 

সস্প্পেিপীপালা স্পীসপস সপ পাস পো পপ শাল ৮ স্পা আপ আপি পপ পপ পরই 

কর্দ যোগিনে। জ্ঞান ভক্কি ভূমিকারোহ গ্রকারমাহ স্বধর্ণস্থ ইতি | অনাশীঃ কামঃ 

অফলকামঃ অন্তন্নিবিদ্ধং নরকযানং হি দ্বিবিধৈব বিহি-হ।তিক্রমাদ্ব| নিষিজ্জাচরণান্বাঁ অত্তঃ 

স্বধর্মস্থত্বাৎ নিষিদ্ধ বর্জনাচ্চ নরকং ন যাতি অফলকাসন্তান্ন স্বর্গমপীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

কিন্ত অশ্মিল্লোকে অন্গিন্নেব দেহে অনঘঃ নিষিদ্ধত্যাগী অতঃ গুণঃ নিবৃত্ত রাগাঁদি 
সা | ৬ পপি | পাপা কান | শত পাশ পাপ ্্চ শপ শী আপ পাপা সপ আজ পপ আপ ভার শপ সপ প্রা ও 

চেৎ ভক্তিসন্দর্তে দৃষ্ঠঃ ॥ ৯॥ ূ 

তদেবং যোগ ত্রয়ং ত্রদধিকার হেতৃং শ্চোন্ত1 কর্মণোপি যথা! ভগবৎ সা*মুখ্য ব্পত্বং 

শাতথাহ শ্বধর্ন্থ ইতি । টীকায়াং ম্বর্গমগীতি পুণ্য ফল ষোগন্তোপলক্ষণমেবেদং। অফল 

কামত্বং কেবলেশ্বরারাধন বুদ্ধা। কুর্বাণ্বং | তত্রজ্ঞানি মঙ্গে সতি ত্বন্মাত্রত্বমেব ভগবদর্পণং ূ 

ভবেৎ। ভক্ত সঙ্গেতু তৎ সন্তোবময়তৃং ॥ ১৭ ॥ ূ 

অতো! যদৃচ্ছয়েতি পুর্ববৎ ভক্ত সঙ্গতৎ রূপা লক্ষণং ভাগ্যং বোধিতং। যদুক্ং। 

নৈমিত্তিকাদি কথ করিবেক ॥ ৯ ॥ 

হে উদ্ধব! স্বধর্ণে থাকিয়। কামন] পরিত্যাগ পূর্ধবক যে ব্যক্তি 

যজ্ঞাদি যাঁজন করেন তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম না করেন তবে স্বর্গে ব| 
নরকে গমন করেন না॥ ৃ 

তাৎপর্ধ্য। অনাশীঃ কাম অর্থাৎ ফল কাষনা শূন্য, অন্য অর্থাৎ | 
নিষিদ্ধ। নরক যান ছুই প্রকার বিহিতের অনাচরণ এবং নিষিদ্ধাচরণ, 

অতএব স্বধর্ণা স্থিতি নিমিত্ত তথ! নিষিদ্ধ বর্জন নিমিত নরক গমন হয় 
না, আর ফল কামন৷ শুন্য নিবন্ধন দ্বর্গ গমন হয় না ১০ 

নিষিদ্ধ কর্াত্য।গী শুদ্ধ চিত্ত স্বধম্মণীনুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ইহলোকে বর্তমান 
থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়েন বা ভাগ্য বশত মন্তক্তি 

2. ____ সক 
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জ্কানং বিশুদ্ধমাপ্পোতি মন্তকিং বা যদৃচ্ছয়। ॥ ১১। 

স্বর্গনোইপ্যেতমিচ্ছন্তি লোৌকং নিরয়িণস্তথা। 

সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকং 1 ১২॥ 

ন নরঃ স্বর্গতিৎ কাঙ্জেন্লারকীঞ্চ বিচক্ষণঃ | 

নেমং লোকঞ্চ কাঁতেকষেত দেহাবেশাছ গ্রমাদ্যতি ॥ ১৩ ॥ 
এতদ্বিঘবান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ। 

সরস 

মলঃ যদৃচ্ছয়েতি কেবল জ্ঞানাদপি ভক্তেছ্প্পভিতাং ব্োতয়তি ॥ ১১ ॥ 
অনেন প্রকারেণ জ্ঞান ভক্তি সাধনত্বাৎ নরদেহং স্তৌতি ন্বর্গিণোপি ইতি । নিরয়িণ 

ইতি দৃষ্টাস্তত্বেনোক্কং জ্ঞান ভক্কিভ্যাং জ্ঞান ভক্ক্যোঃ তহ্ভয়ং স্বর্গি নারকি শরীরং ॥ ১২॥ 
অতো নরঃ স্বর্গতিং নাকাজ্ছেৎ নারকীমিতি দৃষ্টান্তঃ যদ্বা স্বর্গ নরক সাধন কর্্মাণি ন 

কুর্য্য। দিতার্থঃ নন্তাতি শ্রেষ্ঠত্বাৎ পুনরপি মন্থুষো ভবেয়মিতাপি ন কাজে যতে। দেহ! 

বেশাৎ দেহামজ্যা স্বার্থে প্রমাদ/তি অবধান শূন্যে! ভবতি ॥ ১৩ ॥ 

অপিত এতদ্দেহং সাধকমিতি বিদ্বান তচ্চার্থ সিদ্ধিদমপি মত আত্বাহপ্রমত্তঃ 
এ পাপী ০প্পসপস 

ক্রুমন্দর্ভঃ 
এতাঁবানের যজতামিত্যাদ্ধি ॥ ১১ ॥ 

উভয়ং তদসাধকমিতি স্বর্গিনো মহাবিষয়াবেশাৎ নারকিনে। মহা পীড়াবেশাৎ। নতু 

তয়োঃ কর্খবদসার্বজ্রিক্াৎ। তদুপচর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাদিতি ভ্ায়েন ॥ ১২ ॥ 

তন্মাৎ প্রাপ্তেন নরদেহেন জ্ঞান ভক্তী এব সাধয়েৎ। নতু স্বর্গতাদিকং কাংক্ষে- 
দিত্যাহ ননর ইতি ॥ ১৩॥ 

অথ বৈরাগ্য পূর্বক বিজ্ঞানমার্গং বিবূণোতি এভদিত্যদিন] জাতেতাতঃ প্রাক ॥ ১৪) 
1১৫ ॥ ১৬ | ১৭ ॥ ১৮ ১৯ ॥ ২০ 0২১1 ২২॥ 

০ ০ 

যোগ লাভ করেন ॥ ১১ ॥ 
নরকন্থ লোকদিগের ন্যায় স্বর্গবাপী লোকেরাও এই কর্ম জ্ঞান 

ভক্তি সাঁধক মত্য! লোক প্রার্থনা করেন, যে হেতু স্বগীঁও নারকী 
উভয়ের শরীরই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোৌগের সাঁধক নহে ॥ ১২ ॥ 

অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি নারকীর ন্যায় স্বর্গ গমন আকাঞ্ষা করিবেন 
ন।, এবং মনুষ্য লোঁকের দেহাদিও আঁকা! করিবেন মা, যে হেতু 
দেহে আসক্তি বশতঃ স্বার্থে অবধান শূন্য হইতে হয় ॥ ১৩ ॥ 

অতএব এই দেহকেই সাধন জানিয়।' এবং মর্তা লোককেই অর্থ 
8 

্ 
খাও 

৫ 

চা ি০০৬ 
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অপ্রমত ইদং জ্ঞাত্ব!। মর্তামপ্যর্থ সিদ্ধিদং ॥ ১৪ ॥ 
ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ৎ বনম্পতিৎ । 
খগঃ স্বকেতমুৎস্যজ্য ক্ষেমং যাঁতি হালম্পটঃ ॥ ১৫ 

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধাযুর্ভয় বেপধুঃ | 
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধা নিরীহ উপশাম্যতি ॥ ১৬৪ 

নৃদেহমাদ্যং হলভং স্থৃদুল্লভিৎ প্লুবং স্ুকল্পং 
গুরুকর্ণধারং । ময়ানুকুলেন নভম্বতৈরিতৎ 

অনাসকঃ সন্ মৃত্যোঃ পূর্বমেব মোক্ষায় ঘটেত যত্ব* কুর্ধযাৎ ॥ ১৪ | 

অপ্রমতো মুক্কমন্গঃ স্থথং গ্রাপ্পোতীতাত্র দৃষ্টান্তঃ ছিদামানমিন্ি যমৈ: যমবন্ষিরদয়ৈ: 
পুরুষৈঃ কৃতং নীড়ং ঘন্মিন্ তং স্বকেতং স্বস্তাশ্রয়ং অলম্পট: অনাসক্তঃ ॥ ১৫ ॥ 

দাষ্টাস্িকমাহ অহোর।্রৈশ্ছিদ্যমানং অপক্ষীয়মাপমায়বুর্ধ। ভয়েন বেপথুঃ কম্পে। 
যস্ত সঃ ॥১৬॥ 

এবম প্রযতমানং প্রমত্' নিন্দতি নৃদেহং প্রবং নাবং প্রাপোতাধাহার: যে ভবাব্িং 
নতরেং সআত্মহা! তত্র হেতবঃ আদাঃ সর্ব ফল।নাং মূল* এতদ্রপার্জিত কর্ম্মভিঃ অর্ধ 

প্রাপ্তেঃ কিঞ্চ হুহ্রনভিং উদ্যম কোটিভিরপি গগ্রাপ্ত, মশকাং তথাপি স্ুলভং যদৃচ্ছয়াপি লব্ধ 
ত্বাৎ তঞ্চ স্ুকরং পটুতরং কিঞ্চ গুরুঃ সংশ্রিতমার এব কর্ণ ধারে। নেতা যস্ত তং ময়াচ 
০ এ পাও. ৫০৯৮ ০ পপ পপ. সপ ২ পপ পপ পাশা পালা কটি জর | পপ শ পপপস্পপপশ শা শা পা সপ শা পা আপ পপ পপ শি জা শপ ৮০৪ ৮৯০৯ পপ 

( মিদ্ধিদাতা জানিয়া আনাসক্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্বের মুক্তির নিমিত্ত যত্ব 
৷ করিবেন ॥ ১৪ ॥ 

যেমন পক্ষি সকল যম সদৃশ নির্দয় পুরুষ কর্তৃক ছিদ্যমান কৃতনীড় 
স্বীয় আঁবাঁন আশ্রয় রক্ষকেও পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিন্তে কল্যাণ 

লাভ করে ॥৬৫॥ 

তদ্রপ বিচক্ষণ ব্যক্তি দিন দিন আঁয়ুকে ছিদ্যমান দেখিয়া ভয়ে 
কম্পিত কলেবরে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক পরমার্থ জ্ঞান সহকারে 

৷ নিরীহ হইয়া! উপশান্ত হয়েন॥ ১৬ 
7 ফল ভোগের মূল, যদৃচ্ছলন্ধ, পটুতর, গুরু রূপ কর্ণধার বিশিষ, 

৷ অনুকূল বায়ু রূপ আম! কর্তৃক প্রেরিত, দুররভ মনুষ্য দেহ জূপ নৌকা ৃ ূ 
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পুমাম্ ভবান্ধিং ন তরেৎ ম আত্মহ। ॥ ১৭ ॥ 

যদারন্তেষু নির্ব্বিধে। বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ | 

অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥ ১৮ ॥ 
ধার্ধ্যমাণং মনে! যহি ভ্রামাদাশ্বনবস্থিতৎ | 
অতন্ত্রিতোহনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥ ১৯।॥ 
মনোগতিং ন বিশ্থজেজ্জিত প্রাণোজিতেক্িয়ঃ। 

সত্বসম্পন্নয়! বুদ্ধা। মন আত্মবশং নয়েৎ ॥ ২০ ॥ 

স্থৃত মাত্রেণানুকূল মারুতেন গ্রেরিতং ॥ ১৭ ॥ 

এবং তাবদবিরক্রন্ত বৈরাগ্য ছার জ্ঞান ভক্ষি সাধকং কর্শযোগমুদ্ক। ইদানীং সমা 
গবিরকন্ত জ্ঞানযোগং তশ্তচ জ্ঞান গ্রাপ্তেঃ পূর্বং কিঞিৎ কৃত বর্জনীয়ঞ্াহ সাদ্দৈর্নবভিঃ 
যদাতু আরবেষু কর্ন নিবিপ্নঃ ছুঃখ দর্শনোদ্বিগ্নঃ তৎ ফলেষু বিরক্ষশ্চ তদা সংযতেজ্জিয়ঃ 

সন্নাত্মনোহভ্যাসেন আত্ম বিষয় বৃত্তি সন্তত্যাৎচলং যথ। ভবতি তথ। মনো! ধারয়েৎ ॥১৮। 

তত্র প্রথমমেবান্তান্তধারণামন্তবাৎ তৎ শ্বভাবানুসারেণ বশীকরণমাহ যর্হি আস্ত ভ্রামাৎ 
পরিভ্রমদ্দনবস্থিতং ভবতি তদান্ুরোধেন কিঞ্চিদপেক্ষণ পুরণ স্বারেণ ॥ ১৯ ॥ 

ননু তর্হি যগ! পূর্র্বমেব স্তাত্বত্রাহ মনে! গতিস্ত ন বিস্যঙেৎ নোপেক্ষেত কিন্তু অগ্র 

মত্বঃ মন্ আত্মবশ' নয়েং নির্ি তি 85 ॥ ২০ ॥ 
পি রা, ৯৬ ৯ পা 

গ্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ ভবসাগর পার না হয়, সেই ব্যক্তিই আত্ম 
ঘাতী॥ ১৭॥ | 

যখন কন্মণরন্তে বিরক্তি ও তৎ ফল লাভে অনাসক্তি জম্ম তখন 
যোগী ব্যক্তি নংযতেকন্দ্রিয় হইয়। আত্মভ্যাস দ্র অচল রূপে মনকে 

ধারণ করেন ॥ ১৮ ॥ 

এবং দেই ধার্যমাণ মনঃ যে সময়ে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ 

অনবস্থিত হয়, তখন অতন্ত্রিত হইয়! মনোর্ষোগ পুর্নক কোন -.প্রকার , 

অপেক্ষা পূরণ রূপ মার্গ দ্বার আত্ম বশতাপন্ন করিয়া লইবেক ॥ ১৯॥ 
জিতপ্রাণ ও জিতেক্ড্রিয় ব্যক্তি মনের গতিকে উপেক্ষা করিবেন না, 

কিন্তু সত্বাবলমিনী বুদ্ধি বারা মনকে আত্মবশে আনয়ন করিবেন ॥ ২০ | 

৷ 1. 

০ পপ সপ পপ পপ পা ক ৪ পপ” পপ ৬ শী আপদ 

স্যচ "পাত্র পা পপ পপ ও পাপা পাপ সপ ০ আপ পন 



ঠা রি 
৩৫৬ শ্রীমদ্তাগবতম্। [ ১১ক্ ২০অ 

০ পাপ পা কি পাপী সি পপ ক টপ পপ থাপ্পর পপ 

এষ বৈ পরমে। যোগে! মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ ৷ 
হৃদয়ত্রত্বমন্িচ্ছন্নদাস্তস্যারবতো মুুঃ ॥ ২১ ॥ 
সাংখ্যেন নর্বব ভাঁবানাং প্রতিলোনানুলোমতঃ। 

ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্সনে যাব প্রপীদতি ॥ ২২.॥ 

নির্বিপ্রন্ত বিরক্তম্ পুরুষন্যোক্তবেদিনঃ | 

মনন্ত্যক্ততি দৌরাত্ম্যৎ চিন্তিতস্ানুচিন্তয়া ॥ ২৩॥ 

অনুরোধ মার্গং স দৃষ্টান্তং স্তোতি এষোহন্ুবৃত্তি মার্গেণ মনসঃ সংগ্রহঃ পরমে। যেগ 

স্তৎ সাধনহাৎ উপচারেণ স্বৃতঃ যথা অদান্শ্তাদমনীয়স্তাশ্বন্ত হুদয়জ্ঞত্বং শ্বাভিগ্রায়েণ গতি 
মন্বিচ্ছন্ অপেক্ষমাণ: অশ্ববারকঃ গ্রথমং কিঞ্তিদগতিমন্থবর্্তে তদ।চ রশ্মিন। তং ধৃত্বৈব 

গচ্ছতি নতু উপেক্ষতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

এবমীশঙ্বশীরকতন্ত মনসোহতাস্ত নৈশ্চলেযোপায়ানাহ সাংব্যেনেতি তত্ব বিবেকেন খর্ব 

ভাবানাং মহ্দাদি দেহান্তনাং অন্ুলোম-তঃ প্রকৃত্যাদ্দি ক্রমেণ ভবযুৎপত্বিং প্রতিলোমতঃ 

পৃথিব্যাদি ক্রমেণাপায়ঞ্চানুধ্যায়েৎ গ্রসীদতি নিশ্চলং ভবতি ॥ ২২ ॥ 

তনশ্চাগমাপ।য়িযু ভূতেষু অবধিভৃ-াত্ম দর্শনাত্তদবিবেকাপন্ন সংসারে নির্ধিধরন্তাতে| 

বিরক্তম্ত ততশ্চ উক্তবেদিনঃ গুরূপদিষ্টাকালোচকন্ত । ততো! গুরূপদিষ্টটন্তব চিন্তিতন্ত 

পুনঃ পুনরমুচিন্তয়া দৌরআ্মাং দেহাদ্যভিমানং ত্যজতি ॥ ২৩ ॥ 
মি ৯ পপ (জপ পা পপ পা 

ক্রেমসন্দর্ভঃ | 

নির্কিপ্রন্ত সংসারাছুদ্বিপ্রস্ত অতএব বিরক্তন্ত | ২৩ ॥ 

অনুরৃতি মার্গ ঘার। এই রূপ মনের যে সংগ্রহ তাহাকেই পরম 
যোগ কহে, যেমন অশ্বারোহী দমনীয় অশের হৃদয়জ্ঞত্ব জানিবার 

নিমিত্ত কিছু কাঁল তদগতির অনুবৃত্তি করে, তদ্রুপ ॥ ২১ । 
যতক্ষণ পর্যন্ত মন প্রসন্ন না হয়, ততক্ষণ সাংখ্য তত্ববিবেক দ্বারা 

“মহদাদি দেহীস্ত পদার্থ সকলের প্রকৃত্যাদি ক্রমে উৎপত্তি ও পৃথিব্যাদি 
ক্রমে নাশ চিন্তা করিবেক ॥ ২২ ॥ 

গুরূপদদিষট আত্মানুসন্ধায়ী বিবেকী বিরক্ত পুরুষের মন চিন্তিত 
বস্তর পুনঃ পুনঃ অনুচিস্তার দ্বারা দেহার্দিতে অভিমান পরিত্যাগ 
করে ॥ ২৩॥ 

* ূ ূ ঃ চি ৯ ১ ১১03১ 8: ১১ ১ 



চি ূ রী 
১১ক্ক ২০ত। । ভ্ীম্ভাগনতম্। ৩৫৭ 

যমাদিভিধোগপ খৈরাম্বীক্ষিক্যাচ বিদ্যয়া | 
মমার্চোপাসনাভির্বব। নান্যৈযোগাং স্মরেম্মনঃ ॥ ২৪ ॥ 

যদি কুর্ধ্যাৎ গ্রমাদেন যোগী কর্ম বিগহিতিং | 
যোৌগেনৈব দহেদংঘে! নান্যত্তত্র কদাচন ॥ ২৫।॥ 
স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্তিতঃ। 

কিঞ্চ যমাদিভি ধেোগ মার্গে: আন্বীঙ্ষিকা। পদার্থ হয় শোধনেন মমার্চন ধানাদিভির্বব। 

বাশবেনাম্য পঞ্ষম্য স্বাতন্ত্র্ং দর্শয়তি এতৈরুপায়ৈ ধোগাং পরমাক্মানং মনঃ স্মরেৎ নান্তৈঃ 

অতোহন্ঠ্ন কুর্ষ।াদিশার্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

ননু পাপোৎপন্টো প্রায়শ্চিত্তং কাধ্যমেব তত্রাহ যদীতি যোগেন জ্ঞনাভাসেনৈব 

এনচ্চ ভক্তমাপি নাম কীর্তনাপাপলক্ষণার্থং নান্ৎ কচ্চ, দি ॥২৫॥ 

নন্ধ নিত্য নৈমিত্তিকং কর্ম সন্গশোধকতাদগ্ণঃ হিংসাদিকং ত্বশুদ্ধি হেতুতাদ্দোষঃ 

তত্রচ তনিবর্তকত্বাৎ কুচ্চাদি গ্রায়শ্চিতং গুণ ইন্টি বিধি প্রতিষেধাভ্যামুক্তত্বা গ্রায়শ্চিত্বং 

ভ্রমসন্দর্ভঃ | 

কিমন্তয়। গতি ক্তিয়য়েভাহ । মমার্চোপাসনাভির্বেতি ॥ ২৪ ॥ 

অস্ত জ্ঞানাধিকারিণঃ কর্ম গুণ দোযাম্পর্শসাহ যর্দীতি সার্ধদ্বয়েন যেগেন জ্ঞান।- 
জেন ॥ ২৫। 

তর্দেবং কর্মার্পণ কেবল জ্ঞান কেবল ভক্তয়োহধিকারি তেদেেনব্যবস্থাপিতাঃ। ততঃ 

স্বাধিকারানুরূপেণৈব স্থাভব্মিত্যাহ স্বেস্বেইতি। বিপর্যযয়স্ত দোষঃ স্তাদিতি ভাবঃ। 

তন্মাৎ সাধূক্ং ষোগেনৈব তু কর্মণেতি ॥ 

যম নিয়মাদি যোগ মার্গ ঘ্ার1, আন্বীক্ষিকী বিদা দ্বার এবং আমার 
* অর্চন| ও ধ্যান রূপ উপাসন। দ্বারা মনঃ পরমাত্মাকে স্মরণ করিবেক, 
এতট্ডিন্ন আর উপায় নাই ॥ ২৪॥ 

যোগী ব্যক্তি যদ্দি কখন প্রমাদ বশতঃ গর্ভিতি কর্ম আচরণ করেন, 
তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস ও নাম সংকীর্ভনাদি দ্বারা পাঁপ হইতে মুক্ত 

হইবেন, অন্য প্রায়শ্চিতাদি করিবেন না ॥ ২৫ ॥ 
হে উদ্ধব! যদি এরূপ আশঙ্কা কর, সত্ব শোধক প্রযুক্ত নিত্য 

নৈমিত্তিক কর্ম ুণ, আর অপুদ্ধ নিবন্ধন হিংসাদি দোষ, দোষ মিবর্তকত্ব 
4 4৫ 



সস এর পাপ অপ... ৬ আস ৯ পপ সস শ্ম পপ শি শশা শী ০, শে পপ ৯্পপশীসি শিপন প্লাস ক সপ শি পপি ৮ ০৬ ৬৮ ০ পপ সা নে ৬ ) সম প্ স্ সা পিপিপি আত সা 

৩৫৮ শ্রীমন্তাগবতমূ। [ ১১ ২০অ 
০ নস অস্পপাপ আসিাসস সপ ল পপা শ 

কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ | 

গুণ দোষ বিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥ 

জাতশ্রদ্ধো মত্কথাস্থ নির্বিবনঃ সর্ববকল্শান্থ । 

বিন। যোগেনৈব কথং পাপং দহেৎ তত্রাহ ন্ধে সবে ইনি সার্দেন সএব গুণঃ নেতরঃ তছুপ 

। পাদয়তি যন্মাদ্িধি খ্রাতিষেধাভা!মনেন গুণদোম শিধানেন কর্খাণাং নিয়মঃ সক্ষোচঃ কৃত 

ইতাত আহ জাতা। উৎপত্ৈবাশুদ্ধ/নাং সচ প্রাপ্তানাং সঙ্গানাং তযাজনেচ্ছয়। অয়ং ভাঁবঃ 

পুরুষম্যাশুদ্ধিন্ণম ন গ্রবৃত্তেরন্য। নাপ্তি শ্বাভাবিক গ্রবৃত্বৈব তসা মলিনব্বান্নতু সহস! সর্বভে| 

নিবৃত্তিঃ কর্তং শক্যতে অত ইদ' ন কর্তবামিত্যেবং শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি সঙ্কোচ দ্বারেণ নিবৃত্তি 
রেব ক্রিয়তে তথাচ ন গ্রবৃন্তি পরে!বেদঃ তথা চোন্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যামঃ উতৎপটন্তবহি 

কামেঘিত্যাদ্িন] অতো! যোগিনঃ শ্ব।ভাবিক প্রবৃত্তাভাবাৎ ন গ্রায়শ্চিতত।পি বিধি গোচর 

তেতি ॥ ২৬ ॥ 

ভক্তাধিকারিণে৷ ভক্কতিযোগমাহ জানশ্রদ্ধ ইতি নবভিঃ মত কথাস্থু জাতশ্রদ্ধঃ 

শ্ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

কর্মথামিতি ঠৈঃ। ভত্রানেনেতি পূর্ব সৃচিছেন কর্ম শান্ত্রোন্ষেনেতার্থঃ | যদ্ব(। নমু 

কণং যোগন্ত তাদৃশং সামর্থাং কথং ব| কর্মগৈবাংহে! দাহঃ স্তাদিতি কর্ম শাঙ্গাগ্রহঃ সঙ্গ 

মিতঃ ভাৎ। তত্র কর্মণাং বস্ততে! দোষত্বেপি তেঘেৰ কিঞ্িদ্দ্রত্বেন গুণ তয়া মতত্বং 

দর্শয়ন্ বোগন্ত স্বভাব গুণত্বং ব্যঞ্রমতি কর্মণামিতি । কশ্চিৎ কশ্চিদতীব তিক্কে। নিম্বে। 

স্তীতি লোকে মিষ্ট তিক্ক তজ্জানিব্যপদেশ ইব জাটত্যেবাশ্তদ্ধানাং কর্ণাং যদগণ দোষ 
বিধানং তেনানেন সঙ্কোচ এব কুতঃ কথং। সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়। সহস!1 অর্ব্ব ত্যাজন! 

শক্কে স্তত্র ক্রম এন ক্রিযত ইতার্থঃ ॥ ২৬ | 

অথ ভক্তিমার্গং বিবৃণোতি জাতেত্যাদিনা এবমিতাতঃ প্রাকৃ। তত্র জাতশ্রদ্ধ ইতি, 
পপি পা জে স্পা শপ 

প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত গুণ, অতএব প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে কি প্রকারে পাঁপ 

দগ্ধ হইবে, ইহার সম্ধধান এই যে, স্বীয় হ্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠ। 
তাহাই গুণ বলিয়। কথিত হইয়াছে, যে হেতু সঙ্গত্যাগেচ্ছায় এই ব্ূপ 
গুণ দোষ বিধান দ্বারা উৎপত্তি মাত্র অশুদ্ধ কন্ম কলের সঙ্কোচ 
করিয়!ছেন ॥ ২৬॥ 

তক্তি বিষয়ে ভক্ঞ্যধিকারিদিগের ভর্তি যৌগ এই যে, আমার 
১ »__ $ 
(ররর স্পা পপ 
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ঠী 

। ১১স্ক ২০অ ] জ্রীমত্ভাগবতম্ । ৩৫৯ 

বেদ দুঃখাত্বকান কামান্ নিন ॥ ২৭॥ 
[ 

ূ 

ূ 2 
| অতএান্তেষু কর্মন্থ উদ্দিগ্নঃ নতু তৎ ফলেষু বিরক্তঃ তদাহ বেদেতি যদ্যপি বেদ তখাপি। 
রর তৎ পরিত্যাগেনীশ্বরোষশল্তঃ ॥ ২৭ ॥ | 

শপ পপ সস 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

যুগ্মকেন । কথেতুযুপলক্ষণং মৎ কথাদিষু। এতদেব কেবলং পরমাশ্রয় ইতি জাত বিশ্বাস: 

| আহএবান্তেষু কর্ম উদ্দিগনঃ কিন্তু বর্তমানেষু গ্াচীন পুণ্য কর্মাফলভোগেষু এবং ভূত ইত্যাহ 
ূ বেদেতি ততস্ত।ং বেদেত্য।দি ব্যাখাত" ন নির্ব্বিগে! নাতিসক্ত ইত্োবং লক্ষণামবস্থা মার- 

ত্যোৈবেত্যর্থ:। মাং ভজেত মর্দীয়াইনন্যতাখা ভক্তাবধিকারী স্তাৎ । নতৃ জ্ঞান বজ্জাতে 

মম্যপ্বৈরাগা এব | ততন্তাঃ তঃ সর্বশক্তিমত্বেনান্ত নিরপেক্ষত্ব।দিতার্থ; । অনন্তরধ 

বক্ষাতে তন্মান্মভ্তক্তি যুক্তন্তেতা।দিন। ঘৎ কর্মভিরিভ্যার্দিনাচ। নচ কর্ন নির্বেদ সংপেক্ষত্ব 

মাপত্তিতং সত ভক্তেঃ মর্বোত্রমন্ধ বিশ্বাসেন দত এন গ্রবর্ততে | অতে। নির্বিধ ইতযনুবা্ 

মাত্রং। অতএব যদ্যপি জ্ঞান কর্্দণোরপি শন্ধাপেক্ষান্তযেব তাং বিন বছিরন্তঃ মম্যক 

প্রবুস্তানুপপত্তেঃ ॥ তত্রাপাশ্রদ্ধ৷ মাত্রস্ত করণন্েন বিশেষত স্তদঙ্গীকারঃ । তঙক্র/পিচ 

তদ্দপেক্ষা পূর্ব্ববৎ সমাক্ প্রবৃত্তার্থেব। তাং বিনানন্ততাখা! ভক্তি স্তথা ন গ্রবর্ততে। 

কদাচিৎ কিঞ্চিং প্রবৃত্তাচ নম্ততীতি । অগএব ন নির্বিপো নাতিশক্ত ইত্যন্তানস্থরমপি 

মৎ কথ! শ্রবণাদৌবেতাত্র শ্রদ্ধায়াং জাত।য়ামেব কর্ম পরিতযাগে! বিছিতঃ 1 ভক্তিমাত্রস্ত 

তাং বিনাপি সিদ্ধযতি ৷ মককদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়। হেলয়াবেত্যাদে৷। সতাং প্রসঙ্গাদিত্যাদে। 

(চ। ত্র হৎ পূর্বতোপি তন্তা: ফলদাতৃত্ব শ্রবণাচ্চ অিয়মানে| হরেননামেত্যাদৌ তয়। ফল 
দাতৃত্ব মৌঠৰ শরবণাচ্চ। সাচ শ্রদ্ধা স্তাৎ। দাহাদি কর্মমণি বহ্যাদি বং । ভগবৎ শ্রবণ 

কীর্তনাদীনাং শরূপস্থ তাদৃশ শক্তিত্বাৎ তণ্চ স্তন্তাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষ। কুতঃ স্যাৎ। তন্মাৎ 

শ্রদ্ধা ন ভক্ত)ঙং । কিন্তু কন্মণার্থি মমর্থ বিদ্বত্তাবদনন্তাথাতায়!ং ভক্তৌ অধিকারি 

বিশেষণমেবেতাত এব তদ্দিশেষণত্েনৈবোক্তং। যদৃচ্ছুয়। মৎ কথাদোৌ জাতশ্রদ্ধ ইতি। 

জাতশন্ধে। মৎ কথাস্থিতি চ। তত্র তামারভোত্ার্থেন স্তপ্লেপে পঞ্চমান্তেন তত ইতি পদে 

নানবধিক নির্দেশেনাত্ম। রামতাবস্থায়ামপি স| কেষাঞ্চিৎ প্রবর্ডচত ইতি তন্তাঃ সামাজা/মভি- 

সপ সাপটি 

৬ শপ সী পিপপপাসা শপে শ স্পেল শি পাশা | তি চি রত তে 

সপ্ন পেস পে শাসিত 

প্রসঙ্গ বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা জন্দিয়াছে এবং সকল কম্মেতে যাহার 
বিরক্তি জন্মিয়াছে, তিনি যদি জানিয়। শুনিয়াও ছুঃখাত্বক কামনা! সকল 

পরিত্যাগে সমর্থ না হয়েন ॥ ২৭ ॥ | 

& ৃ £৫ £ নগর রি 



ঠা কলা পি পপ পি পপ পসরা তই 

রর ্ ৃ এ 

৩৬, স্রীমন্ভ।গবতমূ । [ ১১স্ক ২০অ 

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শরদ্ধালুদু্ট নিশ্চয়ঃ। 
জুষমাণশ্চ তাঁন্ কামান, ছুঃখাদর্কা ংশ্চ গর্হয়ন ॥ ২৮ ॥ 

প্রোক্েন ভক্তিযোগেন ভজতে। মা সকৃম্মুনেঃ | 

কাম! হুদ্ষ্য। নশ্যন্তি সর্ব ময়ি হৃদিস্থিতে ॥ ২৯। 

ভিদ্যতে হুদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। 
শপ ৪ ৬০৯০ পাপ শপ পাস পাপে পপ থে স্পা সপ সপ আতপ ৩ এত পানা পপ পপ পাপসপাজ ৮৩ আপা পসরা | 

এবং ভূতে। বঃ শ্রস্ধাু রক্ত সর্ঘবং ভবিধাতীত্তি দু নিষ্চয়ঃ মন্ ততন্তদনত্তর' মং 
গ্রীতা। ভজেছ বিষয়াংস্ত সেবমানোহপি তেবু প্রীভি' ন কুর্ধাদিতযাহ গর্য়নিভি ॥ ২৮ ॥ 

কণং ভঞ্জেত বিস্বা ততে! ভবতি তাহ প্রোক্ষেতি দঘাভা।ং শ্রদ্ধামুত কথায়াং মে শঙ্বম্ম 

দনুকীর্ভনমিত্যাগিন। তঞ্জ তত্রোক্েন মা! মাং অসকৎ নিতা' ভজত. লুদষ্যাঃ হাদগতা: 

কাম! রম স্তি॥ ২৯॥ | 

হৃদয়মেব গ্রস্থিরহগ্কারঃ তৎ পৃর্বরবিকাঃ সর্বে সংশয়াঃ । অসম্ভাবনাদয়ঃ বন্মাপ্যারন্ধ ূ 
পা এ পিন পপ পপাপাসপা  পিীস সপ্পপসপক া্প এপ পা শী সা শা পপ পথ সপ কপ পাস চা ক 

ক্রম সন্দর্ভঃ | 

প্রেতং অনস্তরঞ বক্ষানে। ন কিঞ্চিৎ সাধবে! ধীর। অঃ সাআজজা জ্ঞাপনায় তাং বিন৷ ূ 
কর্জ্ঞানে অপি ন সিদ্ধাতেতিচ জ্ঞাপিতং। তদ্েবমনন্ত ভক্তাধিকারে তেতুং শ্রদ্ধামাত্র 

মুক্ত! স যথ! ভজেহ তথ শিক্ষয়তি। শ্রদ্ধালু বিশ্বাসবান্ প্রীতঃ প্রজাতায়াং রুচাবাসক্তঃ। | 
দৃঢ় নিশ্চরঃ সাধনাধ্যবসায় ভঙ্গ রহিতশ্চ মন্ । সহসা াক্ত,মসমর্থত্বাৎ কামান্ জুষমাণ*্চ 
গহ'ণে হেতুঃ ঃখোদর্কান শোকাদি কৃছত্তর কালানিতি 1 ২৭7 ৯৮। 

ততশ্চ সৈব তক্তিপ্তস্ত তান্ কামান দহেদিত্যাহ প্লোক্েনেতি ॥ ২: ॥ 
সর্ব সংশয়! তদ্র্শন সম্ভাবন! পর্যাস্তাঃ ছিদ্যন্তে সমাপান্তে। ক্ষীয়স্ত ইতি তদধিগম 

সপ নিস রিনি 
পপ শপ প্র উপ পন পপ পাপ অস্ত্র (জড 

তবে এই রূপ দৃঢ় নিশ্চয় অঞ্ধালু ব্যক্তি সেই মকল কামনা উপ্-| 
ভোগ কবিয়াও দুঃখ জনকত্ব রূপে তাহাদিথকে নিন্দা করতঃ প্রীত মনে 
আমাকে ভজনা করিত্বেক ॥ ২৮। 

[. পুর্ব্বো্ত ভভিযৌগ দ্বারা যে মুনি আমাকে নিরন্তর ভজন! করেন, 
তাহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে তাহার হৃদয় স্থিত সমুদায় 
কীমন বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥ 

অখিল্ত্ব! যে আমি, আমাকে দর্শন করিলে হ্ৃদয়গ্রস্থি সকল তগ্ন 

৪০ এ: রাযি. 
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পিক পপি শি 
কপ এ 

র ক্ষীয়স্তে চান্য কর্ণা।ণি ময়ি দৃষ্েহখিলাত্মনি ॥ ৩৩ ॥ 
| ত্মশবত্তক্তিঘুজন্ত যোগিনে। বৈ মদাত্মনঃ । 
ূ নজ্ঞানৎ নচ বৈরাঁগাং প্রায় শ্রেয়ে। ভবেদিছ ॥ ৩১ ॥ 

ৰ যহ কর্মাভির্ধস্তগস। জ্ঞীন বৈরাগ্যতষ্চ যৎ। 
মি সস চি শে আআ ৬৯ পারি 

| ফলানি সংহারহেতু ভূতানি ॥ ৩* ॥ 

ূ র্দেবং বাবস্থৃয়। অধিকার ত্রয়মুক্তং তত্র ভঞ্জেরহ্য নিরপেক্ষত্বাদন্তন্ত চ তৎ সাপেক্ষ 

ৃ ত্বাস্তক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্বাপসংহরতি তশ্মাদিতি ব্রিভিঃ মদাত্মনঃ ময়ি আখ্যা) চিত্ং হস্ত 

| তন্ত শ্রেয়ঃ শ্রেয় সাধনং ॥ ৩১ ॥ ্ 

তত্র হেতু ধৎ কর্মাভিরিত্যাদি ইহরৈরপীতি তীর্ণযাঞ্। ব্রতাধিতিঃ শ্রেয়ঃ সাধনৈ: ॥ ৩২। 

ক্রমসন্দর্ভঃ ৷ ্ 

৷ উত্তর পুর্বাজ্বয়োরপ্লেষ বিনাশাবিতি স্তায়েন ॥ ৩*॥ 

| অন্ত ভক্তযধিকারিণঃ কর্ম জ্ঞানয়ে।রপি ম্পর্শে। ন সম্মত ইতি বদন্ সুতরাং তৎ কারণ 

| গুণ দোঁষাম্পর্শমাহ তন্মাদিতি | যন্ার্ডিদাত ইত্যাদে জ্ঞানং। প্রোক্তেনেভ)াদের্ষরাগ্যং 
ূ স্বৃতএব স্তাৎ মন্তুপ্তি যুক্তম্ত জ্ঞানং তত সাধনাভগাসঃ বৈরাগাঞ্চ বৈরাগাভাসঃ। প্রায়ঃ 

 শ্রেয়ো ন ভবেৎ কি”ত কর্মভোগ ইত্যর্থ:। ব্যর্থাধিক প্রয়ালাৎ তাদৃশ ভক্্যন্তরায়াচ্চ। 

ৰ নঞ্দ্বয়মত্য্ত তন্িরাকরণার্থং প্রায়ে। বিতর্কে || ৩১ ।। 

| তদর্থং ভক্কেমহাত্মামেব বিশেষে| দর্শন্রতি। যদিতি যুগ্ধকেন ইতরৈ স্তীর্রধান্তা- 
| দিভিরপি যত্তাবাং তৎ মর্বং ভ্বক্তিযোগেন যত্তক্কে! লভত্তে । তত্রাপাঞ্চলা গনারায়েন কিং 

ূ তৎ সর্বং তদাহ। স্বর্গাপবর্গমিতি | সর্গঃ প্রাপঞ্চিক হখং । সত শুদ্ধযাদি ক্রমেণাপবর্গে। 

মোক্ষন্থখঞ্চ। তদ্দতিক্রম ুখঞ্চ ভবতীত্যাহ মন্ধাম বৈকুঠ্ঞ্চেতি | বথকিস্তক্ক1গকরণত্বে 

ইনব যদি বাঙ্তি কশ্চিৎ। তত্র শ্রীচিত্রকেত্বাদিকবৎ দ্বর্গবাছ। । তপু তত্ত,যগকরণত্বং 

চোক। রেমে বিাধর আ্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরমিতি। ্পুকাধিবদপরর্গ বা! | তং 
সন্মান গারো 

হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয়, কর্ম সকল ক্ষয় পাড় ৩০ ॥ 
অতএব আনাতে চিত্ত সমর্পিত, মন্তক্তিযুক্ত যোখিদিগের জ্ঞান ও 

বৈরাগ্য ব্যতীতও ইহলোকে প্রায়ই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১॥ 
কর্ম বরা, তপস্ত। ঘ্বার1, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, 

দাঁন ধর্লা স্বারা বা অম্য তীর্ধঘঘাত্রা ব্রতাদি শ্রেয় সাধন দ্বারা, যাহা 

১ এলিয়ট নিরিরিরিরিির রি রিিনিকিি? 

৯ ক এ রর ররর শটেতকতটি ওহি 



৩৬২ জ্রীমস্ভাগবতমূ । [ ১১স্ক ২০অ 

যোগেন দানধর্খেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৩২ ॥ 

সর্বং মদ্ত-ক্তযোগেন মন্তক্তো লভতেহঞ্জন। ৷ 

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্চতি ॥ ৩৩ ॥ 
ন কিঞ্চিৎ সাধবে। ধীর] ভক্তাছোকান্তিনো মম । 

বাঞ্চস্তাপি ময়! দর্ভং কৈবলমপুনর্ভবং ॥ ৩৪ ॥ 

নৈরপেক্ষং পরং প্রা নিঁঃশ্রেয়সমনপ্পকং | 

যাদ্স্তাবাং সত শুদ্ধাদি তৎ সর্নমমঞ্জস! অনায়াসেনৈব স্বগ্গমপবর্গং ম্ধাম নৈকুঠং লভ 

এব বাষ্থাতু নাস্তীতু)ক্ত: যদি বাগ ভীতি ॥ ৩৩॥ 
তত্র হেতুমাহ ন কিঞ্চিছ্বীরা ধীঙ্গন্তঃ যতে! মম একান্কজিনঃ ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ অতে। 

ময়! দত্তমপি ন গৃহ্ৃত্তি কিং পৃনর্বক্ষবাং বাঞ্ন্তীতার্থঃ অপুনর্ভবং আন্তান্তিকমপি 

কৈবল্যং ॥ ৩৪ ॥ 

তছুপপ।দয়তি নৈরপেক্ষামেব পরমুতকৃষ্টং অনন্পং মহৎ নিঃশ্রেয়সং ফল সাধনঞ গ্রাস: 

মে তক্তিসিবাশ্রিষ: গ্রার্থন। শৃন্তন্ত নিরপেক্ষস্ প্রার্থন! কারণ ভূততাপেক্ষ! রহিতন্ত পু*সে। 
সপ 

ক্তমসন্মর্ভঃ। 

গ্রার্থনয়। শ্রীকষেন দূরীরুতায়া' মায়।য়াং সত্যাং মাতৃগর্ডারিশ্চক্রামেতি ত্রহ্মনৈবর্তীয় কথ। 
তত্রচ ভক্ণাপকরণন্বং ব্রদ্মভৃতঃ গ্রসন্নাত্মেহ্যাদি গীত। বচনবৎ। তথা গ্রাপ্ত ভগবৎ পদ 
ত্দীয় বৃন্দ বিশেষ বদৈকৃণ্েচ্ছ! | তেহি প্রেম! সাক্ষাচ্ছণী ভগনচ্চরণারণিন্দ সেবেচ্ছয়ৈব 
তত গ্রার্থন! প্রাপ্তবস্তঃ। যচ্ ব্রজ্স্তানিমিযামৃয ভানুবৃত্তা। ই যাদি বৎ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪1 

কিছু লাভ হয় ॥ ৩২ ॥ 
আমার ভক্ত মন্তক্তি যোগ দ্বারা এ সমুদায় অনায়াসে লাভ করেন 

এবং যদি বাগ করেন, তাহ! হইলে স্বর্গ, অপবর্গ [মুক্তি] অথবা মহ 
সালোক/ও লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৩ ॥ 

একান্ত মদ্তক্ত ধীর সাধুব্যক্তি আম। কর্তৃক দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যও 
বাঞ্ছ। করেন না, অন্য বস্তুর কথ! আর কি বলিব ॥ ৩৪ ॥ 

মহৎ নিঃশ্রেয়ন ফল ও তত সাধনকে উৎকৃক্ট ও নৈরপেক্ষ বলিয়! 
ব্যাখা! করিয়াছেন, অতএব প্রার্থন। শুন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই আমাতে 
2. 4৫ 



সপ পাপ সস জা ০০ পা শি সস 

রর 
১১স্ক ২০আ ] শ্রীমন্ভাগবতম্। ৩৬৩ 

তন্মামিরাশিষে। তক্তির্নিরপেক্ষম্ত মে ভবে ॥ ৩৫॥ 
ন মযোকান্ত ভক্তানাং গুণদোষোভ্বা গুণাঃ। 
সাঁধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষীং ॥ ৩৬। 
এবমেতা ন্বায়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ। 

ক্ষেমং বিন্দন্তি ম স্থানং যদ্ব দ্ধ পরমং বিছুঃ ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি প্রীভাগবতে মহাঁপুরাণে পারমহুংস্থাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং 

একাদশক্ষন্ধে শ্রীভগলছুদ্ধব সম্ধাদে বিংশতিতমোহধায়ঃ | ক ॥ ২০ ॥%| 

ভৰেৎ। যদ্বা মে নিরপেক্ষস্ত য! ভক্তিঃ সা নিরাশিষে! ভবেদিত্যার্থঃ ॥ ৩৪॥ ৃ 

অনেন প্রকারেণ সিদ্ধানাং গুণ দোষ! ইতি বিরোধ পরিহারমুপস*হরন্ি নময়ীতি গুণ 

দোধৈর্বিহিত প্রতিযিনৈরত্ভবো যেষাং-তে গুণাঃ পুণা পাপাদয়: সাধূনাং নিরস্ত রাগাদীনাং 
অতঃ সমচিত্তানাং অতএব বুদ্ধেঃ পরমীশ্বরং প্রাপ্তান!ং ॥ ৩৬ ॥ 

কাম্যকর্ম্ননিষ্ঠানাং নিন্দিষান্ এতাম্মুক্তি মার্গান্ুপসংহরতি এবমিতি মে পথঃ মত 
প্রাপ্তযাপায়ান্ যেহনুহিষ্টন্তি তে ক্ষেমং কালমায়াদি রহিতং মম লোকং বিন্দস্তি ধৎ পরং 
ব্রহ্ম তচ্চ বিছুঃ ॥ ৩৭॥ 

1 % ॥ ইতি একাদশে বিংশ: ॥%॥ 
সাগর 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
তাদৃশ ভকেঃ সাপনমপি 'তাদৃশমিতাহ নৈরপেক্ষামিতি ॥ ৩৫ ॥ 

তদেবং সকাম কর্োক্ত গুণদোষৈ ধঁথা নিষ্কাম কর্ম। নলিপাতে। তত্র তব্রোক্কেশ্চ 

ভ্ঞানাধিকারী। তথ। তৎ ত্রয়োক্রেশ্চ ন তাদৃশ মিদ্ধ ইতি বদন্ গুণ স্তঞ্তয় বর্জিত ইত্যপ 
পরাকাষ্ঠ।ং দর্শয়তি ন ময়ীতি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ 

|ঞ&॥ ইতোকাদশে ক্রমসন্দর্ভে বিংশ: 0৬1 

দৃঢ় ভক্তি হইয়! থাকে ॥ ৩৫। 
প্রকৃতির পরম পার প্রাপ্ত, আমার একান্ত ভক্ত, সমচিত সাধু 

ব্ক্তিদিগের বিধি নিষেধোৎপন্ন পুণ্য পাঁপাদি শম্ভব হয় না ॥ ৩৬। 

এইরূপ আমা কর্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির উপায় মার্গ নকল 
যাই!রা অনুষ্ঠান করেন, তাহারা কাল মায়াদি রহিত আমার আবাপে 
গমন করেন এবং পরব্রঙ্মকে জানিতে পারেন ॥ :5৭॥ 

॥%॥ ইতি একাদশে বিংশ 1 
টি ১১0 ১১১১১ ১১১১১ 

ঙ 

সস সসেজ 
স্পা 



৩৬৪ স্রীমন্তাগবতমূ । [ ১১স্ক ২৯ 
এস, সপ ০ পশলা ক | পপ আপস পপ্পপেশসসী? পি পিপিপি আপ বাপ | পপ | ৮ লি শপ ৩ 

জ্ীভগবানুবাচ ॥ 

য এতান্ মৎপথে। হিত্ব। ভক্তিজ্ঞান ক্রিয়াত্মকান.। 
পপি শী পল্লি স্পাল পেস পিপিপি, শী 

ঈশ্ষন্তামিচ্ছয়। সম্তঃ ক্ষমন্তাং মম সাহসং | ময়! হি স্বীষ বোধায় কৃতমেতন সর্বতঃ | 

একবিংশে ক্রিয়াজ্ঞান ভক্তিঘনধিক|রিণাং। কামিনাং দ্রবাদেশাদি গুণদোষাঃ প্রপঞ্চিতাঃ ॥০॥ 

তদেবং গুণদোষ ব্যবস্থার্থং অত্র চ জ্ঞানভক্কি সিদ্ধানাং ন কিঞ্চিগুণ দেযৌ সাধকানাস্ত 
প্রথমতে। নিবৃত্ত কর্ম নিষ্ঠানাং যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম সত্ব শোধকত্বাৎ গুপঃ 
ত্দকরণং নিষিদ্ধ করণঞ্চ তন্মলীমনকরণত্বক্দোষঃ তরিবর্তকত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং গুণঃ বিশুদ্ধ 

সত্থানান্ত জ্ঞান নিষ্ঠানাং জ্ঞানাভ্যাস এব দিদ্ধি হেতুত্বাদগ্ণঃ ভক্তিনিষ্ঠানাস্ত পুনঃ শ্রবণ 
কীর্তনাদি ভক্তিরেব গুণ: ততদ্বিরুদ্ধং সর্বমুভয়েষাং দোষ ইত্যুক্তং ইন্দানীত্ত যে ন সিদ্ধাঃ 
পেস অপি পপ এজ পপ ০ | পি শিসপিপপপাশি পাপী সস পাশ জপ পাপা পলা পেপসি শপ 

এমি ০০ ঞাঁ ৪). সি ৪৪4 সু হি এ -1 শী নে চা সই ১৫) টন] এরি খে - -প এপি ৫ম স্পট ৫খি টু । 9 রী হে এ কু ৯] ঠর্ভি ৮. থে ০ রঃ 

৬ সপ ৯০৯ সপ ৯ পাপ ২০ পপ 

ক্রমসন্দর্ভত | 

যএানিতি তৈঃ। তত্র সাধকানাগজাত বৈরাগ্যানাং । ভক্ষিনিষ্ঠানাং জাতশ্রদ্ধানাং। 

ন সিদ্ধ! অঞাত বৈরাগ্য শন্ধাঃ। নাপি সাধকাঃ নিফামা অপি নেতি বিবেক্তব্যং মুলেতু 

একবিংশতি অধ্যায়ে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও তক্তিযেগে অনধিকারি 

কামাসক্ত লোকদ্িগের সম্বন্ধে দ্রব্য দেশাদির গুণদোষ কথন ॥ ০ ॥ 

গুণদোষ ব্যবস্থার নিমিত্ত তিনটী যোগ উক্ত হইয়াছে, তম্মধ্যে 
জ্ঞানযোগ ও ভক্তিষেগ সিদ্ধ ব্কিদিগের গুণ বা দোষ কিছুমাত্র নাই, 
প্রথমতঃ নিবুভ কর্্মনি্ঠ সাধকদ্দিগের যথাশক্কি নিতানৈমিত্তিক কর্ণ 

সত্বশোধক প্রযুক্ত গুণ, আর তাহা! না করণ ও নিষিদ্ধ আচরণ এতদ্ুভয় 

চিত্ত মলিন করণ নিমিত দোষ এবং এ দোষ নিবর্তক নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত " 
গুগ। অতএব বিশুদ্ধ সত্ব ভ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানাভ্যাসই সিদ্ধির 
হেতু প্রযুক্ত গুণ, তথ। জক্তনিষ্ঠ জাতশ্রদ্ধ ব্ক্তিদিগের পুনরায় শ্রাবণ 
কীর্তনাদি ভক্তিই গুণ, আর ততদ্ধিরুদ্ধ সমুদ্বায় জ্ঞান ভক্তিনিষ্ঠদিগের 
দোষ উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সিদ্ধও নয়, সাধকও নয় কেবল কাম্য 
বর্ম পরায়ণ ব্যক্তিদ্িগের গুণদোষ সকল বিস্তার করত প্রথমতঃ যেই 
সকল বহিমুখদিগকে নিন্দা করিয়া ভগরান্ কহিলেন, হে উদ্ধব । 
নাঃ : না 

৬ 

পপ 



রঃ 

১১ক্ক ২১অ ভ্রীমন্ভাগবতম্। ৩৬৫ 

কষু্রোন্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাগৈভূষস্তঃ সংসরস্তি তে ॥ ১॥ 
স্বে স্বেহধিকারে য! নিষ্ঠা সগ্ডণঃ পরিকীর্তিতঃ 

নাপি সাধকাঃ কিন্তু কেবলং কামাকর্ম গ্রধানাঃ তেষাং সকল গুণ দোষান্ গ্রপঞ্চয়িষ্যন্নাদো 
তানতি বহিমুখার্লিন্দতি য এতামিতি মৎ পথঃ মছুজমার্গান্ কষুদ্রান্ তৃচ্ছান্ চলৈরস্থিরৈঃ 

প্রাণৈর্দেহ বাযুভিরিজ্িয়ে বাঁ জুষন্তঃ সেবমান1 ভবস্তি তে সংগরাস্ত নিখিল গুণ দোষ । 
ভাক্কেন নানা! ধোনীঃ প্রাগ্ুবস্ীত্ার্থ ॥ ১ ॥ 

নন্থু তৈরেব, কর্মতিঃ কেচিগুণ দোষ ভাজ: কেচিন্নেতি কুতো! বৈষমাং নস্থগ্রিন। 
কেচিদহাস্তে কেচিন্নেতি সম্ভবত তত্রাহ ম্বেন্বে ইতি অধিকারিভেদেন করিষ্ঠো গুণ 

পপ শি তা পপ পর (০৯ সপ পা সস শপ শা | জপ পট ৯০৯০৯ রা শপ সা পা (সা এপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ক্রিয়াজ্ঞান 'ভক্ষি সংপ।দকত্েন রচিতান্ পুর্বোক্তান্ কামানৈহিকান্ পারলৌকিক।ন্ রা ॥১। 

তত্র বাবহারিকয়ে! গুণ দৌষয়ে। বিধানার্থমধিকারিমাত্রস্ত পুর্বানুবাদেনৈব গুণদে।যষৌ 
লক্ষয়তি। দে স্ব ইতি অধিকারে কামিত্ব নিষ্কামন্ধ বৈরাগ্য শ্রদ্ধানির্ধথাযোগা তয়া অবি- 
ক্রিয়মাণে যোগ বিশেষে । উভয়ে! বর্াবহারিক পারমার্থধিকারিণোঃ কিস্ত পূর্বব্ধ খণ্বং 
কল্িতমুকতরত্রডু সিদ্ধমেবেতি ভাবঃ | অত্র জ্ঞান কর্মণো ভরক্তাংশ বিন! পিদ্ধাভাবেন 
তম্মিশ্র তয়ৈন বিহিতত্বাননতেন হত্র তত্র নিষ্ঠাচযাতিঃ । কিন্তু দর্দ্ঘ নিরপেক্ষ-য। সর্ধ্ব 
সাধিকায়াং ভক্কা।বেব তত্তদংশ মিশ্রত্বে তে নিষ্ঠাচাতিঃ স্কাদিতি গম্যতে । তদেব' ভক্তাংশ 
সহায়া কর্মনিষ্ঠ! কর্মঠে গুণ; তথা তৎ সহায়। জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানিনি ততোপি গুণঃ। নিষ্কিঞ্চন 
ভক্তিনিষ্ঠাত ভে; সর্ধোৎকৃষ্টো গুণঃ। কিমুত তৎ সাধা। শ্রেমলঙ্ষণা ভক্তিরিঙি পূর্ব 

বদেব প্রাপ্তং। এবমেতস্থিপর্যায়ে। নানেহধিকে বাইধিকারে প্রবেশো দৌষঃ| নৃনে 

যে ব্যক্তি এই মছুক্ত ভক্তি জ্ঞান ক্রিয়াত্মক আমার পথ লকল পরিত্যাগ 
করিয়া! অতি চঞ্চল ইন্দ্রিয় দ্বার] তুচ্ছ কামন! সকলের সেব। করে, সে 

এই সংসারে নান! যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ১॥ . 
হে উদ্ধব! যদ্ধি এরূপ আশঙ্কা কর পর্ব্বোক্ত কর্ম সকল দ্বার! 

কেহ কেহু গুণ দোষ ভাগী ও কেহ কেহ ৭ দোষ ভাগী হয় না এরূপ 
1 বৈষ্্য কি প্রকারে ঘটে, তাহার কারণ এক, স্বীয় স্বীয় অধিকার রেষয়ে 

| যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ বলিয়া কীর্তিত হয় এরং তাহার, বিপরীত হইলেই 

25-32-5228 



পর পর ₹ পেপাল কশশান। পপ পি ১৪ সী সপ পর উপ আপ শপ গা আও জা আত পটিপদি সত উজ | পসরা পাপী সাত শি শী পশান্সি শা শ্ চে শি আপি পপ ৮ শপ পপ জি পা 

৩৬৬ জ্ীমন্ভাগবতম্ । | ১১ক্* ২১অ 

বিপধ্যয়স্ত দোষ; স্তা।দুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ২॥ 

শুদ্ধযগুদ্বী বিধীয়েত সমানেষপি বস্তৃষু । 
দ্র্যস্ত বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ | 
ধর্মা।ং ব্যবহীরার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ | ৩॥ 

এরা শপ কারি 

দোষো ন বস্ত নিষ্ঠাবিতি ভাবঃ ২ 

হর্দাহ শুদ্ধাশুদ্বীতি বিচিকিৎসার্ঘং যোগামযোগান্বেতি সন্দেহ দ্বার! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

গ্রাতিবন্ধার্থমিতার্থ: | অন্ধ শুদ্ধাগুদ্ধী যোগাত্বাযোগাত্বে গুণ দোষোৌ তন্লিমিত্তোপাদেয়ত্বানু- 

পাদেয়ত্ে শুভাশুভে। তন্লিমিত্তাবর্থানর্ৌ তত্র শুদ্ধাশুস্থী ধর্্ার্থং শুদ্দেন ধর্ম: অশুদ্ধেনা ধর্ম 

ইনি গুণদোষৌ বানহারার্ধং অশ্ুদ্ধাবপি রাজাদীনাং ব্যবহার দর্শনাছুপাদেয়ত্বং নান্তেষামিতি 

গুভাগুভে। যারার্থং গ্রাণরক্ষাথং দোনত্তেপ্যাপৎসু শরীর নির্দাহ মাত্রোপাদানে ন পাপং 

আধিকোপাদানে তু পাপমিতি ॥৩॥ 
সস পপ পাপ শ্পীপািপশপীশপীীসস পিসি 

ক্রম সন্দর্ভঃ | 

পুর্বহানেঃ অধিকে পর। সিদ্ধেশ্চেতার্থঃ ॥ ২॥ 

অত্র বাবহারিকেঘণি স্বে স্ব ইতানুসারেণৈব গুণ দোষো বিবৃণোতি শুদ্ধ শুদ্বীহ্যাদিন।। 

তত্র শুদ্ধীতি সর্ধকং টীকায়াং ধর্শার্থমিতি প্রাধ়িকমেবং। বিচিকিৎস! গ্রস্থাপনাদি লক্ষণ 

ব্যবহারার্থমপি তদ্রপযুক্ত দ্রব্যাদীনা ত্বত্তচ্হাস্ত্ে শুদ্ধাগুদ্ধিতব গুভতাশুভত্ব বিধান দর্শনাৎ । 

এবমুন্তরব্রাপি। গুণদোষো ব্যবহারার্থমপি গুণ দোষো বিধীয়েতে । শুভাশুভৌ যত্রার্থ 

মিতি বিনাপি গুণ দোষ বাবস্থাং কেবল বৃন্তার্থমপি তো বিধীয়তে ইতার্থঃ 1 তশ্মাৎ গুণ 

দে।যাবিত্যাদি লক্ষণেতৃপলক্ষণে এবেতি ভাবঃ। অতঃ শুদ্বগুদ্ধ্যা দি যুগ্মত্রিকেণ ধর্ার্থত্বা- 

দ্রীনাং যোজনান্ যথ। মখ্যং। সর্বাত সর্ব বিধান দর্শনাৎ। ব্যবহারোহনধ পরমার্থ শাস্ত্র 
মারাম্থগতিঃ। নতু পুর্ব পরমার্ণেতর পঙ্জতিঃ | ধর্শা্যাত্রয়ে। স্তদিতরয়ো; পৃথগুপ!-. 

দানাৎ ॥৩॥ 

শপ পপর |. ৯ পাপা পপ জা 

দোষ বলা যায়, সংক্ষেপে গণ দোষের এই মান্র নির্ণয় ॥ ২॥ 

হে অনঘ! সাধারণ বস্ত মাত্রের মধ্যে ড্ব্য বিশেষের প্রতি 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গ্রতিবন্ধার্থ ধন্ম সাধনের নিমিত্ত তাঁহার শুদ্ধি 
বা! অশুদ্ধি, ব্যবহীরের নিমিত্ত তাঁহার গুণ দোষ এবং দেহ যখৃত্রা। নির্ববা- 

হের নিমিত্ত তাহার শুভত্ব বা মশুভত্ব বিহিত হয় ॥ ৩। 



এ নি ৬ জি শন সা এশা ৬ 

১১স্ক্ ২১অ ] শ্রীমন্ভাগবতমূ । ৩৬৭ 

দর্শিতোহয়ং ময়াচারো ধর্দামুদ্বহতাং ধুরং ॥ ৪॥ 

ভূম্যন্বগ্নযনিলাকাশ। ভূতানীং পঞ্চধাতবঃ | 

আত্রহ্গ স্থাঁবরাঁদীনাং শারীর। আত্মসংযুতাঃ ॥ ৫॥ 

বেদেন নান রূপাঁণি বিষমাঁণি সমেত্বপি | 

ধাতুষুদ্ধব কণ্প্যণ্ডে এতেষাং সার্থ সি্ধয়ে ॥ ৬॥ 
সপ শে শপ ক্র 

ময়। মন্বাদি বপেণ ধর্ম রূপাং পুরং ভার' কর্ম জড়ানামিত্যর্থঃ ॥ ৪॥ 

শুদ্ধাশুদ্বী প্রপঞ্চয়িষান্ বেদোক্তবেন তদভিনিবেশে। মাভূদিতি সমানেঘপি বস্তপ্িতি 
মদৃক্কং তৎ গ্রাপঞ্চয়তি ভূমীহি ভিভিঃ ভূতানাং 'গ্াণিনাং ধারয়গ্ভীতি ধাতব$ কারণানি 

শকীর।ঃ শরীরানম্তকঃ দ্রেহঃ অ।মামুক্কং জীবতোপ্াাহ আম্মমংযুত। ইতি ॥৫॥ 

ধাতুষু দেহেষু নাম বূপাণি বর্ণীশ্রমাদীনি | কল্পনায়: প্রয়ৌজনমাহ এতেষাং গ্রাণিনাং 

ইনিই রতি নত রি য় ধর্ম।দি পুরুযাথ মিদ্ধয়ে ॥ ৬ ॥ 
শশ্পলাশা শি পা ০৮ জপ সপন টিউব ৯ তা পপ পিপি পা “উপ উজ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

দর্শিত ইত্যার্দীকং। ধর্শমুপ্রহতাং ধুরমিতি মভ্তক্িমুদ্বহতাং ত্বাচারঃ সুখময় এবেত্যর্থঃ। 

মুখ স্বরূপয়! ভক্ষৈব প্রবৃত্তত্ব।ৎ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ 

সঙেষু সর্বেষামান্ম সংযৃত্বাদগুণাদিকা ভাববংস্থ ভৌতিকত্বান্ধো বিত্বাবিশেষেষপি 

বিষ্মাণি নামানি ব্রচ্ষাদীনি বূপাণি উত্তমাদিহ্থেন ভিন্নানি নিশ্বভেদ শ্বাহুনদগণ দোষ তয় 

 কল্পান্তে কেবলমুপচর্যাস্তে। কিমর্থং শ্বধিকারাম্ু রূপায়ামেব প্রবৃন্তৌ জীবান।ং স্বার্থে 

ধর্শাদিঃ নিদ্ধাতি। তেন গ্রাবন্তি সক্কোচাৎ | ক্রমেণ মোক্ষণ্চ সিদ্ধযতীত্যেতদর্থ 

ূ [মন্যথঃ ॥ ৬ ॥ 

গ্রন্থে প্রদর্শন করয়।ছি ॥ ৪ ॥ 
ৃ পৃথিলী, ভাল) তেজ, শাযু, আনাশ এই পাঁচটী ভত্রঙ্গ স্থাবর পর্যন্ত 

| গণি মাত্রের শরীরের ধাতু অর্থাত হারস্তক ॥ ৫ ॥ 
হে উদ্ধব! এই সকল প্রাণিমাপ্রের প্ররৃতি নিরৃতি দ্বার ধর্ঘ্মাদি 

পুরুষীর্ঘ দিদ্ধির নিমিত্ত বেদে এই সদাঁন ধাতু সকলেছেও বিষম নাম 

রূপ সকল কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 

ক 5.7 ৫ 
( ৪৭ 

ূ 

ূ . ধন্ম ভার বাহি লোকদিগের সম্বন্ধে এই ব্ধপ আচার আমি মম্বাদি 
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দেশকালাদি ভাবানাং বন্ত,নাং মম সত্ধম। 
গুণদোষো বিধীয়েত নিয়মার্থং হি কর্লমণাৎ ॥ ৭ ॥ 
অরুষ্ণসারো৷ দেশানা মব্রক্ষণ্যোহগুচি ভবেৎ। 
কৃষ্সারোইপ্যসৌরীর কীকটাদংস্কৃতেরিণং ॥ ৮ | 

ন কেবলং দেহেঘেব অপিতু দেশকালাদি ভাবানামপি আদি শবেনান্থুপদেয়ান।ং ফল 

নিমিভাধিকারিণাং গ্রহ্ণং। বন্তুনামুপাদেয়ানাং ্রস্থা্দীনামপি মম ময়! নিয়মার্ণং সক্ষে| 

চার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

এবং গুণদোষ বিষয়ং পরিযোধা তয়োঃ গুদ্ধাশুদ্ধি সুলস্বাৎ শুদ্ধাণুস্ী গ্রাপঞ্চয়তি অকৃষ্ট 
সার ইত্য ইভিঃ। দেশানাং মধো রুষ্ণসার হরিণ রহিতোহগুচি তত্রাপি অব্রন্ধণ্যঃ ব্রাহ্মণতক্ক 
শৃন্তোতত্যন্তমণ্ডচিঃ কৃষ্ণসারোপি কফেন মৃগেণ সারং শ্রেষ্ঠঃ যশ্চ সোঁপি অসৌবীরঃ কীকটঃ 

হ্থবীরাঃ সৎপুরুবা: তন্বান্ সৌবীরঃ কীক্টোপি শুচিঃ। তছক্তং টব পুণাতমে! দেশঃ 
নংপাত্রং যত্র লভ্যতে ইতি ভর্র্জিতে| যঃ কীকটঃ অঙ্গ বঙ্গ কলিম্গাদিঃ অসংদ্কৃতঃ সন্মার্জ- 
নাদি শৃন্তঃ ম্নেচ্ছাদি বছুলে। বা ঈরিণং উবরং এক বস্তাবঃ তদশুচিঃ দন্তঃ শুচিরিত্যর্থ। 

দুক্তং ভবতি ॥ ৮॥ 
টি পরা 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

নিযমার্থ, বাবস্থার্থং মক্কোচার্থ€ তদেতচ্চ গটতগবৎ সম্বন্ধেতু নিগুণে মদপার্রয়ঃ । 
মন্নিক্ষেতন্ত নিগুণমিত্যাদি বক্ষামাণাৎ। প্রাকৃত গুণাতীত গুণাশ্রয়ন্ত মমেতি বেদাত্মফেন 

ময়েতার্থঃ ॥ ৭ ॥ 

অকৃষ্ণসার ইতি তৈঃ তচ্চ নির্গলিতার্থমিতি জয়ং । কৃফমূগেণ শ্রেষ্টোপি মুবীরৈ 

ব্র্ধণ্যে হাঁনশ্চেদকীকটোপ্যগুতিঃ | তদঘ,ত্ুশ্চেৎ কীকটোপি শুচিরিতি ॥৮1৯। 
০০ 

হেসতম! কর্ম সকলের সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত দেশ কাল্লাদি | 
ভার ও উপাদেয় ও অনুপাদেয় বস্ত সযুদায়ের গুণ দোষ আমিই বিধান 

করিয়াছি ॥ ৭ ॥ | 

দেশ সরলের ঘধ্যে য়ে দেশে ব্রাস্গাণ ভক্ত নাই ও কৃষ্ণসার হুরিণ 
বিচরণ কয়ে না, সেই.দেশ অশচি, আর কৃষ্ণস!র স্গ থাকলেও, সাধু 
পুরুষ শৃম্য অপরিষ্কৃত উর ভূমিও অণ্ডচি | ৮ | 
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কর্মণো। গুণবান্ কালে! দ্রবাতঃ বত এব বা। 
যতো নিবর্ততে কর্ম সদৌষোহকন্মকঃ স্বৃতঃ ॥ ৯ 
ব্যস্ত শুদ্ধ্যগুদ্বীচ ভ্রব্যেণ বচনেন চ। 
হ্কারেণাথ কালেন মহত্বাক্লিতয়াহথবা ॥ ১০ ॥ 

শক্ত্যা শক্তক্যাহথ বা বৃদ্ধা সম্ব্ধ্যাচ যদাক্পনে । | 
কানন্ড শুদ্ধাপুদ্ধী দর্শয়তি কর্মণা ইতি দ্রবাতঃ ড্রবা সংপত্তা শ্বতাবাৎ পুর্বাহ্াদিঃ 

যঃ কর্ণাঃ কর্ধাহ? স কাল ত্তন্মিন্ কর্মণি গুপবান্ যতঃ ঘন্মিন্ স্বব্যালাতেন ব| রাষ্ট্র বিশ্ল 
বার্দীন। কর্ম নিবর্ভতে যশ্চ হৃতকাদে৷ দশাহাদি লক্ষণোহকর্মকঃ কর্দানর্ঘঃ স্বতঃ সকালে 
দোবোহগুদ্ধ ইতার্থঃ ॥ ৯॥ 

বসন্ত শকোপাতানাং ভ্রব্যাণ।ং শুদ্ধাপুদ্বী দর্শদতি দ্রব্যন্তেতি চতুর্ভিঃ জব্যেপ ভোঁয়া 
দিনা শুদ্ধি: মুরাদীনাত্বগুদ্ধিং বচনেন শুদ্ধ মশ্তপ্বঞ্চেতি সন্দেহে প্তদ্ধমিত্যেবং রাপেণ জাক্ষণ 
বচনেন গুদ্িঃ বিপরীহেনাগুদ্ধিঃ সংস্কারেণ প্রোক্ষণাদীন। পুশ্পাদে; গুদ্ধিঃ অবগ্রীণাদিনা 

স্বগুদ্ধিঃ কালেন দশাহাদিনা ন বোদকাদেঃ শুদ্ধিঃ পর্ুিতাপ্লাদেরশুখিঃ অস্ত্যজাহ্যপহ 
তানাং তডাগাছ্যদ কানাং মহত্বাঙ্লত্বাভ্যাং শুদ্ধ্যপ্তত্ধী ॥ ১৭ | 

শক্তাযাশক্কা। হুর্যেযাপরাগাদি সৃতকারাদেঃ শক্তান্ প্রতাপগ্তদিং অশকা ন্ গতি গুদ্ধিঃ। 

ক্রযসন্দর্ভঃ 
[বান্েতি সুপ ॥ ১০0১১ ॥ ১২ /১৩॥ 

মি ০ 

দ্রব্য লাভ দ্বারাই হউক বা ম্বতই হউক পৃর্ধাহ্রাদি যে কর্ম্মযোগ্য 

কাল তাহাই গুণবান, আর দ্রব্যের অলাভেই হউক বা সৃতকাদি ঘ্বারাই 
হউক যাহ! হইতে কর্ম নিরৃততি হয়, তাহা অকর্মাক ভুষ্য কাল ॥ ৯॥ 

1, বস্ত শব্দে সাধারণ প্রবামাত্রের শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক 
7 কহিলেন, জলাদি প্রক্ষালন দ্বারা গুদ্ধি ও মৃত্রাদি অগুচি গুব্য দ্বারা 

অশুদ্ধি, সন্দেহ স্থলে বাঙ্ধণ বচন দ্বারা শুদ্ধি ও তদ্িপরীত খারা 
অগুদ্ধি, প্রোক্ষেণ দ্বারা পুষ্পাির শুদ্ধি ও আত্রাঁণ ছার! অগুদ্ধি, দশা- 
হার্দি কালে নবোদকাদির শুদ্ধি ও পযু্যধিতীক্সাদির অশুদ্ধি, বৃহৎ 
প্রযুক্ত তড়াগাদির অন্ত্যজ জাতি স্পর্শেও শুদ্ধি, এবং কুপাদির অস্ত 

জন্য অগুদ্ধি, এই রূপ জধোর শুদ্ধি ও অশুদ্ধির নিয় 8 ১* ৪. 
শক্তের প্রতি ষুর্ধ্য গ্রহণাদি ও সুতকান্সাদির দৃতি, অশক্তেত,. 

2 
আজ এস উজ 
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অথং কুর্ববন্তিহি যথ! দেশাবস্থানুসারতঃ ॥ ১১ ॥ 

ূ ধানাদার্বস্থি তন্তনাৎ রসটতজস চর্্মণাং | 
কাল বাষগ্সি মনো্য়ঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ ॥ ১২ ॥ 

ূ অগেধ। লিপ যদামন গন্দল্পং বাপোঁজনি | 

7 

পক পাপা সপ শশা সত ৯ 

বুদ্ধা। পুত্র জন্মাদৌ দশাহাদ্বহি ব্বানেন শু“দ্ধং আন্ক জ্ঞাণেনাপুদ্ধিং । সমুদ্দা। জীর্ণদল 

বস্তা দেঃ সমৃদ্ধং গ্রাভাশুদ্ধিঃ দরিদ্রং গতি শুদ্ধিঃ পি বিশেষনাভ বদিন্িি এনেট জন্য 

বচনাদয়ে দ্রবাগুদ্ধি দ্বারা আত্মনে যদঘ* কুর্বান্তি তদদেশালস্তানুলারত এব যথা যথানৎ 

কুর্বান্তি ন সর্বাতঃ তথাহি নির্ভয় এব দেশে অন্নানাদিনা অশ্ুদ্ধিং কর্পান্তি নতু চৌরাঁদা। 

কুলে তথ! রোগাদি বাতিরিক্ত যুবাদানন্থায়ামেণ কৃর্নন্তি ন বালারোগাদাবন্তায়ামিতি তথাচ 

স্থতিঃ দেশকালং তথায্বানং ভ্রবাং দ্রব্য গ্রয়োজন*।  উপগন্তিমবস্থাঙ্চ জ্ঞান্বা শৌচ' 

গ্রকল্পয়েদিতি ॥ ১১. র 

দব্যাদিভি দ্রবা শুধিরিতুাক্তং তত্রচ বচনাদি প্ুদিবেক দূপৈব ভ্রবাতস্ত শুদ্ধি বনু 
রূপেতি তাং গ্রপঞ্য়ন্তি ধান্টেন্টি দ্বার লৌকিকং পীঠাদি গ্রহ চমসাদি বা। অস্থি গজ 

দষ্থার্দ রসাঃ তৈল দ্বচাদয়ঃ তৈজমাং হাবর্ণাদয়ঃ তেষাং পার্থিনানাঞ্চ ররাদি কর্দমথট্রে ূ 

টকাদীনাং যণ। যর্থ কালাদিভিঃ শুদ্ধি: ভগ্জাপি কাক্ানস্তাজাহাপঘান তারতমোন দেশকাল। ৃ 

বস্থানুসারেণচ এটৈরষ্ঠৈশ্চ যুভাযুতৈঃ মিলিটৈ: কেবটলম্চ কালস্ত পুন গরহণং যুহত্র। 
৷ শ্রদর্শনার্থং ॥ ১২ ॥ ৃ 

অপ্পৃশ্ঠ স্পর্নে শুদ্ধিমুক্ধা লেগবিষয়েপাহু যৎ গীঠ পান বন্ত্াদি যেন তঙ্গণ ক্ষারাযক্পাদ 
আসত 05 বল পা পন সা উপ এ তত ক 

স্পস্ট ্ পপপ  পপ া  স স্প পশিপীী 

লেকে ০ পি শপ পপর পপ কপ পাস ৩০০ ০০ ০ ২০ ] 

গ্রতি শুদ্ধি, পুন্র জগ্মাদিতে দশাহাদির অস্ত জ্ঞানে গুদ্ধি, তাচাঁর অন্ত! 
অপরি জ্ঞানে অণুদ্ধি, সম্ুদ্ধিশালি ব্যক্তির প্রতি জীর্ণ মলিন বস্ত্র অশুদ্ধি,, ৃ 
দরিঞ্রের গ্রতি শুদ্ধি, এই সকল দ্রব্যের অণুদ্ধি দ্বারা আনাতে যষে। 
পাঁপ জঙ্গে, সে কেবল দেশ কাল ও অবস্থানুমারেই হইয়াথাকে ॥ ৯১॥ 

ও ধান্য, কাঠ, গজদন্ত, সুষ্র, তৈল, ঘৃতাদি, শ্তববর্ণাদি গাজর ও চর্ম ৰ 

এই সকল পার্থিব পদার্থের কাল, বায়ু, অগ্নি, যৃত্ভিক।, জল এই সকল 
বস্তুর য্থ| সম্ভব যোগাযে।গে শুদ্ধি-ও অগুদ্ধি হয় ॥ ১২॥ 

অস্পৃশ্য বিষয়ে শুদ্ধি উল্লেখ করিয়! লেপ বিষয়ে শুদ্ধি কহিতেছেন, 

8. 
£ পিন 



১১স্ক ২১অ ] ল্রীমন্তাগবতমূ। ৩৭১ 
স্পা শি সস আপিন পা পাপ আত ৯ পাপী পপ শা পর পাশ শী ন্ পা সপ পি অর পচ অপ -পপ্রপাল 

ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছোৌচহ, তাবদিষযতে ॥ ॥ ১:৪০ ॥ 

স্নান দান তপোহবস্থা বীর্ধ্য সংস্কার কর্দ্মাভিঃ | 

মৎ স্মৃত্যাচাত্বানঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ধা(চরেদ্দিজঃ ॥ ১৪ ॥ 
মন্তরস্তাচ পরিজ্ছানং কর্ম শুদ্ধির্মদর্পণৎ । 

কারীন| গন্ধং লেপঞ্চ বাপোচটি হাতি স্বগতং মলগ লাক] গ্রকৃতিং স্বামেৰ বূগং 

ভক্ষতে তলত হল্ফৌচং শোপকং যাবন্।চ হক্ষণ(দিন] ব্যপোহতি হাবৎ গমাণত শবপততঃ 

র আবৃত্তি ঠা বা ১ৎ করপামিমাতে ॥ ১৩ ॥| 

| এবং তাবৎ জপা শুদ্ধিমুক্ত। ইদানীং কর্তু সদধিসাত জানেত অবস্থ। কৌমারাদিঃ নীর্যং 
| শক্জিঃ সংস্কার উপনয়নাদিঃ সন্দোগাসনাদীক্ষাদি লক্ষণং আত্মনঃ মাহঙ্কারঙ্ত কর্তঃ এটৈঃ 

| ক্নানাদিভিঃ ঘথ। যথও তৎ ক্ার্ধানুমারিণী শুদ্ধ নব্যবহারার্থা কিন্ত বিভিত কর্মমার্থা ইন্যাহ 

ৃ শুদ্ধ ইঠি দ্বিজ্জ ইল্ভাপলক্ষণং শুর্রাদিরপি ॥ ১৪ ॥ : 

ৰ মন্ত্র শুদ্ধিমাহ সদগ্রু মুখ।দ্ণাবৎ পরিজ্ঞানং সাঙ্গোপাঙ্গ বিনিয়োগ সহিতং মন্রন্ত 

ূ শুদ্ধি: কর্মশুদ্ধিমাহ শব কর্শশঃ শুদ্ধঃ। ধর্মাদার্থং শুদ্ধাশুদ্ধি গ্রাপঞ্চতঃ প্রদস্ত 

লি 
] 

৯ পেশি শশী পপি পাপ পাতা সী পপি পপ পপি পাপ পরী পাপী ৮০ পাপী পাপ আরা পপি আগ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

মতস্বৃতা। চেতি শ্বতন্ত্রমুকুং | অপবিত্রঃ পরিরোবেত্যাদেঃ অতোহ্প্রতিকার্যাহশুদ্ধি 

শোধনায় প্রোক্তেয়ং ন ব্যবহারিকী মন্ব্। সর্বত্রাহ্থলিত রূপত্বাৎ। হরিহ্রতি পাপানি 

 ছষ্ট চিত্তৈ রপিস্থৃত ইন্যাদেঃ ॥ ১৪ | ১৫ | ১৬ ॥ ১৭1১৮ ॥ 
০০০ পপ 

হে উদ্ধব! অমেধা লিগ যে কোন বস্তর গন্ধ ও লেপ যাহার দ্বারা 

দুরীভূত হুইয়! পরে ুনরবার ্রক্ৃতিস্থ হয়, তাহাতে সেই বস্তু গুদ্ধ 
হয় ॥১৩॥ 

এই প্রকার দ্রব্য শুদ্ধি বপিয়! কর্তার শুদ্ধি বলিতেছেন, হে উদ্ধব! 
সান, দান, তপস্যা, কৌমারাদি অবস্থা, শক্তি, উপনয়নাদি সংস্কার, 
দীক্ষা ও আমার ম্মরণ এই সকল কর্ম ঘারা আত্মার শুদ্ধি হয়, এই 
রূপে শুদ্ধ হইয়। ব্রা্মণ কর্াচারণ করিবেক ॥ ১৪] 

_ মন্ত্র শুদ্ধি যথা. সদগুরু মুখে বণ পূর্বক যথাবৎ পরিজ্ঞানই মন্ত্ 
শুদ্ধি ওঈশ্বরেতে অর্পণ করাই কর্ন শুদ্ধি, দেশ, কালু, ডরবায, কর্তী, 

বি... ১০১০০৪৬১০১১ 



ছি এব এসস্প্চেভা 

০৯৯ পপি পিস 

ৰ গার. 
৩৭২ গ্রীমন্ভাগবতমূ। [ ১১স্ক২১অ 
রা 

ধর্দমঃ সংপদ্যতে ষড়্ভিরধর্দান্ত বিপর্যযয়ঃ ॥ ১৫1 
কচিদগণোইপি দোষঃ স্যাৎ দোষোহপি বিধিন1 গুণঃ । 
গুণ দোষার্থ নিয়মন্তঘ্ভিদামের বাধতে ॥ ১৬৪ 

সমান কন্মাচরণৎ পতিতানাং ন পাতকং। 
বিল মাতিকেটি 

উপম'হরতি ধর্ম ইতি দেশকাল ভ্রব্য কর্তৃ মন্ত্র কর্তিঃ শুষ্ধৈ ধর্্ঃ সংপদ্যতে এতেবাং 

যো বিধি বিপর্ধায়ঃ সোহ্ধর্ স্তদ্ধেতৃরি তাখঃ ॥ ১৫ 
'অয়ধ গুণদোধ বিভাগে ন বাস্তব ইত্যাহ কচির্দিতি আপদি প্রতিগ্রহে গণোপানা 

পদি নিষিদ্ধন্বাদ্দোষঃ পরধর্মশ্চ পরন্ত 'গুধোপি স্বস্ত দোষ; দোযোপি কুটুখ ত্যাগাদি বির 

ক্তাদে নদ্দোষঃ 'অপিতু বিধিবলেন গুণএব যোহয়ং গুগদোষয়ো রেকপ্শিস্লেবার্থে নিয়মঃ 
গুণদোতার্৫থং বা নিয়মঃ নিয়ামকং শান্্রং সতয়ে ভেঁদমেব বাধতে ॥ ১৬1 

দোষন্ত কচিদ্দোষত্বাভাবে গুণস্বেচ উদাহরণং দর্শয়তি সমানেতি লমানন্ত তত্ৈক 

কর্সণঃ সুরাপাগাধেরাচরণং অপতিতানাং পতন হেতুরপি জাতা। বর্ধণা বা পতিতানাং 

মন্ত্র ও কর্ম এই ছয়বস্তরর শুদ্ধিদ্বারা ধর্ম হয় ও অগ্দ্ধিতেই অর্থ 
হয় ॥১৫॥ 

হেউদ্ধব! এই গুণ দোষ বিভাগ বাস্তব নয় কোন স্থানে গ৭ও 
দোষ রূপে পরিণত হয় অর্থাৎ আপ কালে প্রতিগ্রহ গুণ কিন্তু অনা- 

পদে দোষ, কোন স্থানে গুণ ও দোষ রূপে ইস্ট হয় অর্থাৎ কুটুম 
পরিত্যাগাদি দোঁষ কিন্ত বৈরাগ্যোদয়ে বিধি বশতঃ তাহাই গুণ হয়, 
অতএব গুণ দোঁষের নিয়ামক শান্ত্রই তাহার ভেদের বাঁধক হয় ॥ ১৬ ॥ 

হে উদ্ধব ! দোষেরও কখন দোষত্বাভাবে গুণ রূপে কথিত হয় যথা 
সমান কম্মের আচরণে অপতিত ব্যক্তিই পতিত হয়, পতিত ব্যক্তি 
আর কি পতিত হইবে অর্থাৎ সুরাঁপানাদি আচরণ অপতিত ব্যক্তিরই 
গতন হেতু, কিন্ত জাতি বা কম্মণ দ্বারা পতিত ব্যক্তির সম্বন্ধে পাঁপাচরণ 

অধিকার বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, সেত পূর্ধবাবধিই পতিত রহিয়াছে 
অতএব স্থান ভেদে দৌষেরও দোঁষত্ব নাই। তখা যতি ধম্মণবলন্বি 



টা] ৮৯১, 

১১স্ক ২১জ। স্্ীমষ্ভাগবতম্। ৩৭৩ 

ওৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো৷ ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥ ১৭ ॥ 

যতে। বতে। নিবর্তেত বিমুচোত ততস্ততঃ | 

এষ ধর্দো। নৃপাং ক্ষেমঃ শোক যোহ ভয়াপহঃ ॥ ১৮ ॥ 

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাঁৎ পুংসঃ সঙ্গস্তাতো ভবেৎ। 

সঙ্গাত্তত্র ভবেং কামঃ কামাদেব্ কলির্ণাং ॥ ১৯॥ 
০ 

পুনঃ পাতকমধিকার ভ্রংশক* ন ভবতি পৃর্বমেব পতিতত্বাৎ অতোহ্ত্র দোষন্াপি দোষত। 
নাস্তীত্যর্থঃ তথা সঙ্গোপি যো যতে দেৌষঃ স গৃহস্থন্টোৎপত্তিকঃ পুর্বব* শ্বীন্কতো ন দোষঃ 
অপিতু গুণঃ খতৌ ভার্ধামুপেয়াদিতা।দি বিধানাৎ উভয়নর দৃষ্টান্ত: পুর্বমেবাধ; পরনে! বখা 
ন পততীতি ॥১৭। 

অতে1 গুণ দোষ নিয়ম বিধীনাং প্রবৃত্তি সংকোচ দ্বার নিবৃত্তারেব াৎপধ্যমিত/তি 

প্রেত্যাহ বতো! বত ইস্ভি ॥ ১৮ ॥ 

যথাশ্রুত প্রবৃত্তি পরতাং বেদন্ত নিরাকর্ত,ং প্রবৃত্িমার্গন্তানর্থ হেতুতাং দর্শয়তি বিষয়ে 
খিতি চতূর্ভিঃ সঙ্গ আসক্কিঃ তত্র তেষু বিষয়েষু যেন প্রতি হুম্তে কামঃ তেম সহ ফামা- 

দেব কলিঃ কলছে! বিবাদঃ ॥ ১৯ ॥ 

ক্রমসনর্ভঃ ৷ 

রিষয়েঘিতি চতুর্ভিঃ ॥ ১৯ ॥ ২৭1 ২১1 ২২॥ 

পুরুষের স্ত্রীনক্ষাদি দোষাঁবহ হয়, গৃহস্থের তাহাই গুণ রূপে পর্নিণত 
হয় অর্থাৎ ভূগিতে শয়ান বাক্তি আর কোথায় পতিত হইবে ॥ ১৭ 

অতএব গুণ দোষ নিয়ম বিধি সকলের প্রবৃত্তি সঙ্কোচ দ্বারা নিবৃত্তি 
“মার্গেই তাৎপর্ধয জানিতে হইবে এ কারণ কহিলেন, হে উদ্ধব। যাহা 
যাহ! হইবে, তাহ! তাহা হইতে মুক্ত হইবে এই ধন্মই মনুয়্যদিগেয 
শোক মোহ ভয়াপহারী পরম মঙ্গলের হেতু ॥ ১৮॥ 

বেদের যথাআ্র্ত প্রবৃত্বি .পরতাফে নিরাকরণ করিবার নিয্বিত্ত 
গুবৃভি.মার্গের অনর্থ হেতুতা দেখাইয়া কহিলেন, বিষয়ের 1 আলে! 
চন! দ্বারাই পুরুষের বিষয়েতে আশক্তি জন্মে, আশক্তিতেই কানা 
জন্মে, কামানাতেই কলহ উপস্থিত হয় ॥ ১৯ 

এ পিয়ার ররিরিনি রিটন িটিরানিনাহি রত 



৩৭৪ শ্ীমদ্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ক ২১আ' 
পলা সি পও পপি ৩ সা সাপ সা পি পিপিপি শশী পাস সপ শপে পপ পাপ পপ শপ পপ পপ পপ কট, টপ পট সপ পাস জা ১৮--৬ আআ ৯৮ সস 

কলে বিঃ ক্রোধস্মস্তথমন্ুবর্ততে | 

তপসা গ্রস্যতে পুৎসশ্চেতনা ব্যাপিনী ভ্রুতং ॥ ২০ ॥ 

তয়াচ রহিত; সাঁধো অস্তুঃ শৃন্যাঁয় কল্পতে। 
ততো হুসা স্বার্থ বিভ্রংশে। মুচ্ছিতিস্য মুতস্যচ ॥ ২১॥ 
ব্ষয়াভিনিবেশেন নাত্ম।নং বেদ নাপরং। 

বৃক্ষ জীবিকয়। জীদন্ ব্যর্থং ভক্তের যঃ শ্বসন. ॥ ২৯ ॥ 
ফলশ্রচ্তিরিয়ং নৃণাৎ ন শশ্রয়ে! রোচনং পরং। 

হরর 
৭ শিপ পপ সর [এ উর 

পপি সপ পাপা পাল | এ এ আপ চক ওপাশ পাপ | আক পাশ 

দুবি'ষহঃ তীব্রঃ তমঃ মংমে।5ঃ ত" ক্রোধং চেন] কার্ধ্যাকার্যা স্থৃন্তিং দ্রুতং শীঘ্র ॥ ২০ 

শূন্ঠায় কল্পে 'অসভূ,লো ভবতি ্বার্থবিভ্রংশঃ পুক্ুষার্থছানি মৃচ্ছিতিষ্ত মৃচ্ছিতি তুলান্ত 
মৃতন্ত মৃততুলান্ত ॥ ২১ ॥ 

তকুল্যত্বং প্রপঞ্চয়তি বিষয়েতি ব্যর্থং বৃক্ষজীবিকয়ৈব যে। জীবন্ বর্ততে সমুচ্ছি ততুল্যঃ | 

অন্তএব যে। ভক্ত্রের শ্বন্ বর্ততে স মৃত তুল্যঃ অন্তঃ স্বার্থনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

ননু প্রবৃত্তস্ত স্বর্গাদি ফল শ্রবণাঁৎ কুতঃ স্বার্থ বিভ্রংশঃ তত্রাহ ইয়ং ফলশ্রুতিঃ ন শ্রেযং 

পরম বি পর] ন ভব 4 | (কিন বহিমুখানাং নুণাং মোক্ষ হি অবাস্থর 
সত ০ চর শট 

ব্রুমসনগভিঃ | 

হক রিং নিন্দিত পারলৌকিক 045 নি ফলশ্রুতিরিত্যাদিন! ন্ 

শি. শা শী ৩ পি শপ পপ এ পাপা 

কলহ হইতেই ুর্ব্িসহ ক্রোধ জন্মে, ৫ ক্রোধ হই তই মোহ । 
আইসে ও সেই মোহই অতি সত্বর পুরুষের বহু ব্যাপী কার্ধ্যাকার্ধ্য 
স্মৃতিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে ॥ ২০ ॥ 

হে'সাধো ! চেতন! শুন্য হইলেই মনুষ্য অপত্তল্য হুইয়া উঠে" 
পরে সেই মৃত তুল্য ব। ম্বৃত ন্যক্তি স্বার্থ হইতে রী হয় ॥ ২১1 

মুচ্ছিত ও স্বৃত ভুল্যত্ব বিস্তার পূর্বক কহিলেন বিষয়াশক্তি বশতঃ 
আশার স্বরূপ জানা যায় না, যে ব্যকি-্রুক্ষের ন্যায় জীবন ধারণ করে 

অথবা ভন্্রার ন্যায় ব্যর্থনিশ্বা বহন করে, তছুভয় ব্যক্তি যুচ্ছিত ও. 
মৃত ভূল্য ॥ ২২ ॥ 

হে উদ্ধব!প্লটঁঘদি এরূপ আশঙ্কা! কর প্রবৃত্ত ব্যক্তির ফল শ্রাবণ হেতু 

লজ দ5০১ রঃ 



ঠা 
১১ক্্ট ২১ ] ্ীমন্তাগবতম্। ৩৭৫ 
পদ আস এআ জি মি সপ এসপি 

শ্রেয়ে। বিবক্ষয়। প্রোক্তো যথা ভৈষজ্যর়োচমং ॥ ২৩ ॥ 
উৎপত্তৈবহি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষুচ। 
আসক্তমনসো মর্ত্যা আত্মনোহনর৫থহেত্যু ॥ ২৪ ॥ 

নতানবিদুষঃ স্বার্থ ভ্রাম্যতো৷ বুজিনাধ্বনি। 

নী করম রুচ্যুৎপাদনমাত্রং যা ভৈষজ্যে ওষধে রোচনং রুচ্যুৎপার্দনং তথাহি পিব 

নিশ্বং প্রদান্তামি পুক্র তে খণ্ডলড্ডুকান্। পি্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেবতু ॥ ২৩।॥ 
ননু কর্মকাণ্ডে মোক্ষল্ক নামাপি নশ্ীয়তে কৃত এবং ব্যাখ্যায়তে যথাশ্রুতশ্তাঘটন।- 

দ্িতাহ উৎপৰ্ৈবেতি দ্বাভযাং উৎপতা। ম্বভাবত এব কামেষু পশ্বাদিযু গ্রাণেষু আমুরিক্তরিয় 

বল বীর্ধাদিষু অনর্থ ভূতেষু শ্বজনেষু পুজ্রািযু অনর্থ হেতুষু পরিপাকতে। দুঃখ হেতুষু ॥২৪ 

অতম্তান্ স্বার্থ, পরম স্থখমবিদ্ষঃ অতএব তান্ গ্রহ্বীভূতান্ বেদে! য বোধয়িষ্যতি 
' তদ্দেৰ শ্রেয় ইতি বিশ্বমিভানিত্যর্থঃ। তানেনং ভূতান্ বৃজিনাধবনি কাম বর্মনি দেবাদি 

। যোনিষু ভামাতঃ অতঃ পুন স্তমো বৃক্ষাদি যোনিং বিশতঃ গণ্ডকাম ইতি চ আঘুরিক্্রিয় 
[ক কাম ইতি চ কথৎ পুস্তেঘেব কাসেযু বং বুধো! বেদে। যু পবর্তয়েৎ। তখ। 

্ 

সপ 

শপ সপ সাপ 

শিলা দিপা 

ক্রমসন্দর্ভঃ । 

রোঁচত ইতান্তেন। যথ। ভৈষদ্দারেচনমিতি হদপ্যর্থং বিনাগ্ঘ জ্ঞানেনেতি ভাবঃ ॥ ২৩।॥ 

। ২৪ 6 ২৫ ॥ ২৬ 
পা অজি 

৷ কি প্রকারে স্বার্থ ভ্রংশ হইবে, তাহার 'উত্তর এই যে, শাস্ত্রে যে ফল- 
শ্রুতি কথন তাহ! মনুষ্যদিগের পরম পুরুষার্থ পর নহে, কেবল কর্দ্মেতে 

রুচি উতৎপাদনার্থ মাত্র, মেন রুগ্ন বালকের মঙ্গলার্থ ওষধে প্রবৃত্তি 
উৎপাদন করে তদ্রপ ॥ ২৩॥ 

যদি বল কর্মকাণ্ডে মৌক্ষের নামও শুনা যায় না কোথা হইতে 
এরূপ ব্যাখ্য। করিতেছ, যথাশ্রত অর্থের ঘটন। হয় না, অতএব বলি 
! শ্রবণ কর, মনুষেরা স্বভাবতই আপনার অনর্থ হেতু কামনার বিষয় আয়ু 

ইন্দ্রিয় বল বীর্ধযাদিতে ও পুভ্র দারাদি বিষয়ে আশক্তমনা- হয 
থাকে ॥ ২৪ ॥ 

কিন্তু সেই কামবর্জে ভামামাণ ্বারথভ্রউ অজ্ঞান, না প্রবৃত্ত 
[ই 77 8 
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ূ 
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এ 

৩৭৬ ভ্রীমন্ভাগবতমৃ। [ ১১স্ক ২১অ 

কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্ডেষু তাংস্তমো! বিশতো বুধঃ ॥ ২৫ ॥ 
এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ | 

ফলশ্রুতি কুল্সমিতাং ন বেদজ্ঞা বদস্তিছি ॥ ২৬ ॥ 

কামিনঃ কৃপণ লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ | 

অগ্রিমুগ্ধ! ধুমতাস্তাঃ স্ব₹ং লোকং ন বিদন্তি তে 1 ২৭॥ 
৯ পপ পপ পাপ 

সত্যনাপ্তঃ গ্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ 

কথং তর্হি কর্মমীমাংসকাঃ ফল পরতাং বদস্তি তত্রাহ এবমিতি ব্যবর্মিতং বেদগ্তাঁভি র 

গ্রায়ং কুন্মমিতাং অবাস্তর ফল গ্রারোচনয়। রমণীয়াং পরম ফল শ্রুতিং বদন্তি কুতস্তে কুবুদ্ধয় 

ভদ।হ হি যন্বাৎ বেদজ্ঞ। বানাদয়ঃ তথ ন বদস্তীতি ॥ ২৬ ॥ 

কুবুদ্ধিতাং গ্রপঞ্চয়তি কাঁমিন ইন্যই্টনিঃ কামিত্বাৎ কপণঃ অন্ঃ পুষ্পেযু অবান্তর 
ফলেধষু পরম ফল বুদ্ধয়ঃ অতএবাগ্নি বুদ্ধয়ঃ অতএবাগ্নি মুগ্ধা অগ্রি মাধ্য কম্মাভিনিবেশেন 

লুপ্ত বিবেকাঃ ততশ্চ ধুমত। ধুমমার্গোহস্কো। যেষাং তে তথাচ শ্তিঃ কশ্চদ্বা অশ্মাল্লোকাৎ 

প্রেত্যাক্ানং বেদ অয়মহুমম্মীতি কশ্চিৎ স্বং লোকং ন গ্রতি জানাতি অগ্রিমুগ্ধ! হবৈ 

ধূমতান্ত ইতি ॥ ২৭॥ 
সত আপা» পা রাজপাট 

ব্রমসন্দর্ভঃ | 

লং লোকং শ্বাশয়ং ॥ ২৭ ॥ 
পাশা রিপা 

নত পুরুষদিগকে বেদ সকল কি প্রকারে সেই সকল কর্মে পুনর্ববার 
প্রবৃত্ত করিবেন ॥ ২৫॥ 

হে উদ্ধব ! যদি বল কর্ম্ম মীমাংসকের। ফল পরত্ব বলিয়া থাঁকে, 
তাহার উত্তর এই, কোন কোন কুবুদ্ধি লোক বেদের অভিপ্রায় জানিতে 

ন! পারিয়! অবান্তর ফল রোচনার্থ এই ফলশ্রুতিকেই পরম করিয়! 

বলেন, কিজ্তয বেদজ্ঞ ব্যাসাদি খষিরা তাঁহ। বলেন না ॥ ২৬ ॥ 
যাহারা কামী, লুব, কৃপণ এবং অগ্নিলাধ্য কর্মে আসক্ত হইয়। 

অবান্তর ফলে পরম ফল বৌধ করত কন্মণনুষ্ঠানে ধূমমার্গে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহার! স্বীয় গ্লাপ্য লোক অবগত নছে ॥ ২৭ 

্ট .., ] 
রিট 

ডিউটি ১0১১১১১১১১১ 
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রর ২১৯অ রি শ্রীমদ্ভাগবতম্ | ৩৭৭ 

পল পপ পপ আস সা শপ পপ পপ পাপী ০ সস শপ পপ পিপাসা “রা 

র 

নতে মামঙ্গ জানস্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ। 
উক্থ শস্ত্রাহস্ততৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥ ২৮ ॥ 

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াজ্মকাঃ। 
শসা (সপ 

রসিক কলা ্বলোকঃ তমাহ নেতি ল্দিস্থমাত্ধানং মা" স্বলোকং। ননু হৃদিস্থমহস্কারা 

স্পদং জানন্তোব সত্যং পরমাত্বানস্ত ন জানস্তীত্যাহ য ইদং যদ্যতিরিক্তং জগম্নান্তি কুতঃ 

| যতঃ উদং জগৎ জাত কুতে। ন জানস্তি হি যন্ম(ৎ উকৃথং কর্ম্ৈব শত্্ং শম্তং কথনীয়ং 

| পণুহিংসা সাধনং বা যেষাং 2ে অতঃ কেবলং অস্ুতৃপঃ প্রাণ তর্পণপরাঃ নীহা'রং তমঃ 

তেন ব্যাপ্তানি চক্ষুংষি যেষাং তে যণ| সন্নিতিতমপি ন জানস্তি তন্বৎ তথাচ শ্রুতিঃ নতং 

বিদাখ যইম! জজানান্যদঘূত্ম।কমস্থরং বভ্ৃব নীহারেণ গ্রাবুতা জল্লাশ্চান্তৃপ উক্থশাস 
ূ শ্বস্ীতি ॥১৮॥ 

র বেদভাৎপর্যাজ্ঞানাচ্চান্তান্ যজন্থীত্যাহ তে পরোক্ষং অক্ষটং মে মতমবিজ্ঞ।য় দেবা 

| দীন ঘজন্থ উত্যাত্তরেণণন্বয়ঃ স্বমহমেনাঁছ হিৎসায়া' মাংস ভঙ্গণার্থং তৎ ফলার্থঞ যদি 

কঃ হ্যাৎ তর যজ্ক এবেতান্ডানুত্্ঞ! দ্বার! পরিমণ'খোয়ং নতাবষ্ঠকতেন চোদনেতোৰং 

কপ" যদাপি নিশ্যনৈমিত্বিকয়োঃ কাম বিশেষানুবন্ধে! নাস্তি তথাপি কর্শণ! পিতুলোকমিতি 

ৰ শ্রুতেঃ সামান্যতঃ পিতুলোক কামনাস্তোব অন্তঃকরণ শুদ্ধি কামন বেতি ভাঁবঃ তহুক্কং 

ক্লমসনর্ভঃ | 

ন তে মাগিতি নিগুণতাদিতার্থঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯1 ৩০1 ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ 

- এষ ০৯77 পাছে শক্তি ০৮০  £ শপ আপ ইজ তত রি শপ 

যদি মনে, কর স্বীয় ও প্রাপা লোক কিং. তাহা বলি শ্রাবণ কর, এই 
'জগৎ আমা চে উৎপন্ন ও আম! বাতিরিক্ত নহে এবং আমি সকলের 

হৃদয়ে বর্তমান, কিন্তু কামাঁভিলাষী ও প্রাণ তর্পণপর লোকের! নীহারা- 

রত চক্ষুঃশ!লী ব্যক্তির ম্যায় আমাকে দেখিতে পাঁয় না ॥ ২৮ ॥ 
তাহারা বেদের তাঁধপর্যা জানিতে না পারিয়! অন্যকে অর্চনা করে, 

দেখ বিষয়াত্মক সেই সকল লোকের! অশ্রকাশিত আমার এই মতকে 
জানিতে না পারিয়া দেবতাদদিগের অর্চনা করিয়া থাকে, আর যদি 
ূ 
( তাহাদিগের হিংসাতে অনুরাগ জন্মে তবে যজ্জ্গ করিয়া থাকে, ইহা 

2. ১ 8৫ 



৩৭৮ শ্ীমস্ভাগবতমূ । [ ১১স্*৯ ২১অ 
০ আপ ৬ টা পা পিস ৯০ পপ সস 

হিংসায়াঁৎ যদি রাঁগঃ স্যাদ্যজ্ৰ এব ন চোদমাঃ ॥ ২৯। 
হিংসাবিহারাহা লন? পণশুভিঃ স্ব স্খেচ্ছয়! । 
যজস্তে দেবতাযজ্ৈঃ পিতৃন্ ভূতপতীন্ খলাঃ ॥ ৩০ ॥ 
স্বপ্পোপমমমুং লোকমসম্তং শ্রবণপ্রিয়ং | 

আশিষে হৃদি সংকপ্প্য তাজজ্ত্যর্থান্ যথ! বণিকৃ ॥ ৩১ ॥ 

রজঃ সত্ববতমে। নিষ্ঠা রজঃ পত্ব তমোজুষঃ। 
উপাঘতে ইন্্রমুখান্ দেবাদীন্ন তথৈব মাং ॥ ৩২ ॥ 

শপ এপ্স এ 

অকামন্ত ক্রিয়। কাচিদৃশ্ঠতে নেহ কি“চিৎ যদযন্ধি কুরুতে জস্ত স্তৎ তৎকামস্ত চেষ্টিত 
মিতি ॥ ২৯॥ 

অজ্ঞাত! দেবহিংসায়া বিহারঃ ক্রীড়। যেমাং তে ॥৩০॥ 

তি 

কিঞ্চ তেইতিমন্দবুদ্ধয় ইত্যাহ স্বপ্নোপমমিতি অমু* পরলোকং আশিষম্চ অন্মিন লোকে 

হুদি সংকল্পা নতু নিশ্চিত্য বিস্ববাহুল্যাৎ তাজন্তি কর্মন্থ বিনিযোজয়ত্তি ৷ কশ্চিৎ । 

ব্ণিক্ দুস্তর সনুদ্রাদ্দিলজ্বনেন বহুধনার্জনেচ্ছয় সিচ্ধ' ধনং তাজন্ন,য়ন্র ভ্রষ্টা ভবতি প্র: । 

দিভ্ার্থঃ ॥ ৩১ | | 
অতে| রজঃ সত্ব তমো নিষ্ঠাঃ রজঃ সন্ব তমোজুষঃ শ্বানুরূপান্ ইন্্রাদীনেৰ উপামতে 

নতু মাঁং ধদাপি ইন্দ্রাদীনামপি মদ্ূংশত্বাৎ মছুপাঁমনমেব তৎ তথাপি যথাবনোপাসতে ভেদ 

দর্শিত্বাদ্িতার্থঃ ॥ ৩২ ॥ 
সপ শর” পা পি সা পা 

বিধি নহে পরিমংখ্য। মাত্র ॥ ২৯ ॥ 

সেই হিংসীক্তীড়ীরত খল লোকেরা আপনাদিগের সুখ কাঁমনায় 
যজ্দে বলি রূপে দত্ত সেই পশুমাঁংস দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতগণের 
অর্চন। করে ॥ ৩০ ॥ 

অপর সেই মন্দ বুদ্ধি লোকরা শ্রবণ প্রিয় অথচ অসৎ স্বপ্ন সদৃশ 
পরলোককে ও এ লোকের শ্রীপ্ুবা স্বখকে হৃদয়ে সংকণ্প করত 
অতিরিক আঁশায় বণিকৃদিগের ন্যায় আর্থ বিসর্জন করে ॥ ৩১। 

সত্ব রজঃ তমে নিষ্ঠ সেই সকল লোকেরা যে ইন্জ্রাদি দেবতার 
উপাঁসনা করিয়া থাকে, যদিও তাহাতে আমার উপাসনা হয় বটে, 
খাপি ভেদ দর্শন প্রযুক্ত তাহ! আমার সাক্ষাৎ উপাসনা নহে ॥ ৩২॥ 

এ ০ শি শপ ৮ শশা পাশ শি ্ "৬ শসার দুটি 
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১১ক্ক ২১অ ] স্ীমন্ভাগবতম্। ৩৭৯ 
স্পস্ট চাপ সস ইট পপি পি 

ইঞ্টেহ দেবতা যজ্ৈ গর্ব রংস্তাঁমছে দিবি । 
তস্যান্ত ইহ ভুয়াম্ম মহীশাল! মহাঁকুলাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
এবং পুষ্পিতয়া বাঁচা ব্যক্ষিগ্ত মনসাং নৃণাঁং । 

মানিনাঞ্চাতিলুকান।ং মদ্বার্তীপি ন রোচতে ॥ ৩৪ ॥ 
দেবা ব্রহ্ধাত্স বিষয়! স্ত্রিকাগড বিষয়া ইমে। 

শনি 

হৃদি সংকল্লোত্যুন্কং '্মেব সংকল্প" দর্শয়তি ইঞ্টেতি তন্ত ভোগন্ডান্তে মহাশাল৷ মহা 
গ্রহস্থত ॥ ৩৩ ॥ 

তত কিমিত্যাহ এবমিতি মৎ প্রবণত্বাভাবাৎ নিত্যং সংসারিণো ভবস্তীতি জাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 

তদেবং প্রবৃত্তি পরত্বং নিরাকৃত্য গ্ররুত* নিবৃত্ত্ন্তরত্বমেব উপসধংহরতি বেদ। ইতি 

কর্ম ব্রহ্ম দেবতাকাণড বিষয়াঃ উমে বেদ! ব্রঙ্গাত্ম বিষয়াঃ ব্রদ্ধেবান্ম। ন স*সারীত্তোবং নত 

গরাঃ তৎ পরত্বাগ্রতীতোৌচ। ফলশ্রতিরিয়* নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং। শ্রেয়ো 

বিবিক্ষয়। প্রোন্া যথা ভৈষজ্য রোচনমিত্যক্তমেব কারণমনুম্মারয়তি পরোক্ষ ইতি 

খনয়ে! মন্ত্রাঃ তদ ষ্টারো। বা তৎ কিমিত্ি যতঃ পরোক্ষমেব মমচ প্রিয়ং। অয়ং ভাৰঃ 

শুদ্ধান্তঃকরণৈরেতদ্গোদ্বব্যং নান্যৈরনধিকারিন্ডিঃ 1 বৃথা কর্ম ত্াযাগেন ভ্রংশ গ্রসঙ্গ। 

দিতি ॥ ৩৫ ॥ | 
স্পা পপ. পা পপ এপস 

ক্রুমমন্দর্ডঃ | 

ব্রহ্গাত্স ব্ষিয়াঃ সর্তে! বৃহত্ধমে!। য আম্মা! পরম মুল স্বরূপো!। ভগবানহং তৎপর। 

এবেতার্থঃ । মত্প্রিয়াচরণত্েন বক্ষামাণন্থাৎ । তথ! সর্বেষামগ্রতীতৌ কাররণমাহ 

পরোক্ষেতি। পরোক্ষং মমচ গ্রিয়মিতিতু । ত্বঞ্চ রুদ্র! মহাবাহে! মোহ শান্ত্রাণি কারয়। 

অথ তানি বিতথ্যানি দর্শ়ন্য মহাভূক্জ । প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কর্ষিতা 

ইহলোকে যজ্ঞ দারা দেবতাঁদিগের অর্চনা করত ভাহারা স্বর্গ গমন 
পূর্বক তথায় রমণ করে, পরে তাহার ভোগাঁবসাঁনে সেই মহাবংশ 

মহা গৃহস্থের! পুনর্ধবার ইহলোকে আবর্তিত হয়॥ ৩৩॥ 
উক্ত প্রকাঁর পুষ্পিত বাক্যে আক্ষিগু-চিত্ত অথচ অভিমানী ও লুন্ধ 

লোকদিগের আগার প্রসঙ্গ কথায় রুচি হয় না ॥ ৩৪ ॥ 

এই বেদ সকলেতে কম্্মকাঁও, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড এই তিন 
কাণ্ড এবং ব্রহ্ষাত্স বিষয় বর্ণিত আছে, আঁর মন্ত্র সকল পরোক্ষ বাদ 

হি এ পিপিপি পিপল 

নদ 

রি ৫ 
রণ 
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পরোক্ষবাঁদা খষয়ঃ পরোক্ষঞ্ মম প্রিয়ং ॥ ও৫ ॥ 

শন্দ ব্রহ্ম স্ছুর্ববোধং প্রীণেক্দিয় মনোময়ং। 

অনস্তপারং গম্ভীরং ভুর্ব্বিগাহ্হং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৬॥ 

ময়োপবংহিতং ভূন্বা ব্রন্মণানস্ত শক্তিন!। 
পপ. রা পপ সপ সা ১ পার সা. পা ০ ৮৮০৯ পারা ্ম 

ননু বেদজ্ঞ|! অপি জৈমিহ্ঠাদয়ঃ কিমিতি ব্রপ্ধ পরত্ক" বর্ণয়স্থি মা" বিনা তব্বতো। *বেদং 

তদর্থং বা! ন কোপি বেদেত্যাশয়েনাহ শব্ধ ব্রদ্গেতি যাবৎ সমাপ্তি ্বরূপতোহর্থচোপি ছুরি” 

জ্ঞেয়ং। তচ্চ ুঙ্ষং তাবৎ শ্বরূপতে। ছুর্বিজ্ঞেয়মিতাশয়েনাহ '্রাণেজ্িয় মনো! ময়ং 

প্রথমং গ্রাণময়' পরাখাং ততে। মনোময়ং পশ্থান্তাখাং তত ইঞ্জ্রিয়ময়ং মধ্যমাথাং তন্ত | 

বাগ্ধাথকশ্ছেন বাগিক্িয় গ্রধ।নত্বাৎ কিঞ্চানস্ত পারং সম গ্রাণাদিময়ন্ত নিবিশেষস্ত চ 

তশ্ত কালতো। দেশহশ্চাপরিচ্ছেদাৎ অর্থতোপি ছুজ্ে়্জমাঁহ গম্ভীরং নিগৃঢ়ার্থথ অতো 
ছুবিগাহামতি গ্রবেশানহৎ তথাচ শ্রুতিং টত্বারি বাক পরিমিতানি পদানি তানি বিছ্ৃ 

্রাঙ্ষণ| যে মনীধিণঃ। গুহায়াং জীণি নিহিন্াানি নেঙয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মন্থুষ্যা বদন্তীন্চি। 
অয়মর্থ: ব।চঃ শব্ধ ব্রহ্মণঃ পরিমিতানি পদাতে জ্ঞায়ন্তে গপরং তত্বমৈভিরিতি পানি বূপাণি 

চত্বারি চত্বার্ধ্যপি তানি যে মনীষিণোহ্তর ইয়ন্তে বিছুন্নান্তে। যতে!| গুহায়াং দেহ মগ্যে 

ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন একাশয়স্তি অতঃ কেবলং বাঁচঃ তুরীয়ং চতুর্থ ভাগং 
বৈখরী রূপং মনুষা।1ঃ গ্রাণিনে। বদন্তি তমপি বদন্তেব নত তত্বতে। জানস্ীন্তি ॥ ৩৬ | 

তত্র ধাবিভিরের জ্ঞেয়ে হু রূপং দর্শয়তি মরি ময়! 71 হা ৃ 
শপ এপ ০৯৮ সস শপ শত 

ক্রমসনার্ড: | ৰ 

স্ঠত্র বাকত্যাৎ | তচ্চ ইদং তেজ্ঞান মাখ্যাতং গুহা দগ্হা তরং ময়েত্যাদৌ তদভিপ্রায় | 

গ্রকাশাৎ। তচ্চতত্র সর্বেষামনধিকাবাৎ। য এব তং দদাত্ি কহিিৎ ম্র ন| 
ভক্তিযোগমিত্যাহ্যক্তমিতি ॥ ৩৫ ॥ . 

শব ব্রঙ্গেতি যুগ্রকং প্রাণেক্জ্রিয় মনোময়ং লৌকিক বাণ্বৎ পরাখ্যাদদি রূপেণ রি 

বিষয় এবং পরোক্ষই আমার শ্রি় অতএব শুদ্ধচিভ ব্ক্তিরই ইহা 
1 বোদ্ধব্য ॥ ৩৫ ॥ 

প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় রূপ, অথচ ছুজ্ঞেয়, দেশ কাল পরিচ্ছেদা; শব্দ- 
্রদ্ম গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় অতি দুর্ব্বিগা ॥ ৩৬ ॥ 

অনন্ত শক্তি রূপ ভূম৷ ব্রন্মরূপ আম! কর্তৃক উপরৃহহিত সর্বভূতে 
9. . . 8৫ 
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৩ ০ রশ সপ পপ সপ ৩ সপ সপ পপ সপ পপ স্পা ০ 
শী 

চুঁ ছি 
১১ক্ক ২১অ। শ্রীমঙ্ঠাগবতম্ । ৩৮১ 

পাও জি সস পপর পা জাল 

ভূতেমু ঘোষ রূপেণ বিসেষ্র্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥ 

যথোর্ণনাভি হদয়াদুর্ণামুদ্ধমতো মুখাৎ। 

ূ আঁকাশাৎ ঘোষবান্ গ্রাণো মনসা স্পর্শ রূপিণা। 

ছন্দোময়োহমুতময়? সহস্রপদবীৎ প্রভূঃ । 
| পা পাপী শি শট পদ পচ পপ আস শা পা পা পট পপ পপ পা ৯ ও পপ | শট ও ০ শী পপ স্পা সপ শশী পি সপ এ পিন পা পিজি 

| অধিষ্ঠিতং অস্ত স্থত্বেপাপরিচ্ছেদ্যত্বমাহ তূয়েতি । অধিষ্ঠাতৃত্বেপ/বিকারিত্বমাহ ব্রঙ্গণেতি | 
অবিকু্শ্থাপি নিবস্তূত্বং ঘটয়তি অনস্ত শক্তিনেতি ভূতেষু সর্ব প্রাণিযু ঘোষরূপেণ নাদ 

৷ রূপেণ লক্ষান্তে মনীধিভি: অস্থঃ সুক্মত্বেন দর্শনে দৃষ্টান্ঃ বিসেষূর্ণা স্তরিবেতি ॥ ৩৭ ॥ 
ততো! বৈখর্ম্যাখায়। বৃহতা। বাচ উৎপত্তি গ্রকারং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি ব্রিভিঃ হৃদয়াৎ 

মকাশাৎ মুখ দ্বারা উদ্ধমতে বহিং প্রকটয়তি দাষ্টান্তিকে দর্শ্তি আকাশাদিতি প্রাণ 

স্তুপাধিহিরণ্যগর্ভ রূপঃ। গ্রভূর্ভগবান্ তেন রূপেণ ছন্দে। ময়ে| বেদমৃত্ধিঃ স্বত স্বমৃতমন্ধঃ 
ঘোষবান্ নাদোপাদানবান্ মনসা নিমিত্ত ভূতেন নিমিস্ততামেব দর্শযতি ম্পর্শাদীন্ বর্ণনৃ 

রূপয়তি স'কল্পয়তীতি স্পর্শ রূপি তেন স্পর্শ গ্রন্থণমুপলক্ষণ' হাদয়।কাশাৎ বৃহতীং শ্যতীতি 
ভা ৫ সপ এপি কপ. ৮৮৯৯ ০৯ পপ | ১ ৮ ০ ০৯ স্টপ পিপি (কপ কা 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

কপি ছর্বোধং । যন্ধঃ শন্দতে। অনস্তপারং অর্থতশ্চ গন্ভীরং ৷ হুর্বিগাহাঞ্চ তত্র ছুর্বিি- 

গহ্াং প্রবেষট ২ তাবদশকাং । কথঞ্ৎ প্রবেশেচ মতি গম্জীরং ছুর্গমার্থ পর্যাবসানমিত্যর্থ;। 

নল্ষবং ভূতং চেৎ কণং গ্রাণাদিঘবি ভরবতি তত্রাহ ময়ে!পবুংহিতং তত্র তত্রোত্তাবিতং । 
নন্বনপ্ডে বৈকুষ্ঠেইনস্থ প্রায়েচ ব্রদ্ধাণ্ধ গুণেইনন্ত সাধ্যায়াবিভূতিং ত্চ কথং ভবতৈকেনো- 
ভাবিতং শ্তাৎ শত্রাহ ব্রাহ্মণ! স্বরূপতঃ পরম বৃহত্ধমেন। শক্তিতশ্চানস্ত শক্িনেতি। নঙ্কু 

যৎ সর্ব ব্যাপকং ভবতি তদেবানন্ক পারং স্তাৎ। নতু তথেদং লক্ষাতে তত্রাহ ভূতেঘ্িতি 
নাদ রূপেণাব্যক্ত প্রণবাকারেণ লক্ষ্যতে যোগিভিঃ। তহুন্তং। অনস্তোনস্ত মাত্রশ্চ 

দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওক্কারে। বিদ্িতো! যেন স মুনিনেতিরে! জন ইতি ॥ ৩৬। ৩৭॥ 

তন্তৈব প্রাথাদি ময় তয়! পরাখাদিরূপেণ স্বন্মাহুজ্তৰ গ্রকাঁরমাহ ষথোর্ধেতি ত্রিকেণ। 

যথার্ণনাভি হ্দয়াৎ সকাশাৎ মুখ দ্বার তৃত্াহুপ্গমমত্ে গিরতি চেত্যর্থঃ। তথ গ্রভুরীশ্বরোপি 
শসা 

নাদ রূপে অবস্থিত আমার সুন্ষয রূপকে ম্ব্ণালতন্তর ন্যায় লক্ষিত 

হয়েন ॥৩৭।॥ 

যেমন উর্ণনাভি হৃদয়াকাঁশ হইতে মুখ দ্বারা উর্ণ।তস্ত প্রকটন করে 
ও উপসংহার করে তদ্রুপ বেদমুর্তি অস্তময় নাদোপাদান বিশিষ্ট. প্র 

* ৫ 
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চক শস্পিস্টিলা কারা এক শা বসা বাজ ০ শপ ১০ শা ৯ শি পালা শর লজ পা আআ তল শি পট ০ আপ শালা শী পিসি পপ তে পাশ পাট পি সস চে চে শপ 

৩৮২ ্রীমষ্ভাগবতম্ | [ ১১স্ক ২১ 

ওঁকারাদ্যঞ্জিত স্পর্শ স্বরোস্বান্তস্থ ভূষিতাৎ। 
বিচিত্র ভাষ! বিততাং ছন্দোভিশ্তুরুত্তরৈঃ । 
কানস্তপাঁরাৎ বৃহতীং স্জত্যাক্ষিপতে স্বয়ং ॥ ৩৮ ॥ 
গায়ন্রযফ্িগথানুষট,ববৃহতী পংক্তিরেবচ। 

ভূতীয় শ্লোকেনানয়ঃ বুহী শন্বার্থ বাখানায় বিশেষণ|নি সহশ্র পদবীং বহুমার্থীং তদদে- 

বাহ্ ওক্কারাৎ উরঃ কণাদি সঙ্গেন ব্যঞ্জিতৈঃ ম্পর্শাদিভি ভূর্ষিতাং ওক্কারশ্চত্র হৃদগন্তঃ 
হৃত্মোভিপ্রেতং নত্বকারাদি বর্ণ রূপঃ তন্ত বাগ্যঙ্গ্য কোটিত্ব।ৎ তত্রন্পর্শাঃ কাদি পঞ্চ বর্গাঃ 

স্বরাঃ অকারাদয়ঃ ষোড়শ উদ্মাণঃ শধসভা: আন্তস্থা যরলবাঃ| বিচিন্রীভি লোঁকিক বৈদিক 

ভাষান্ডি বিতভাং যথোত্তরং চত্বারি চত্বার্যযক্ষরগ্যধিকানি যেষাং তৈঃ ছনো1ভিরুপলক্ষিতাং 

এব মনন্তপারা" স্থগতি স্বয়মেবাক্ষিপতে উপসংহরতি চ ॥ ৩৮ ॥ 

তেষু কতিচিচ্ছন্দাংমি দর্শয়তি গায়ত্রীতি তত্র চতুবিংশত্যঙ্গর| গায়ত্রী হন শ্চতুরক্ষর 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

স্বরূপেণাম্বতময়ঃ। পরমানন্দ রূপঃ শক্তা। ছন্দোময়ঃ সর্দ্ব জ্ঞানার্দ সম্পন্ন ভেদময়ঃ অনৃ 

আকাশমবলম্বা হিরণাগর্ভন্তাধার চক্রে চাবিতূর্রি পরাখা।ং বৃহতীং স্থজতে ততো ঘোষ 
বান্ কিঞ্ছ্যজনাদবান্। নাভিচক্রে মধ্যমাখা।ং স্যজতি। ততো হৃদি গ্রাণাত্মকঃ সন 

ও কারান্নাদ রূপাকারতামাপদা স্পর্শ রূপিণ! তত্বন্ধর্ণ ভেদজ্ঞান স্পর্শিনা মনম। পশ্ঠন্তা খ্যাং 

হজাতি। ততশ্চ ব্যগ্িক। স্পর্শেতযাদি রূপাং ছন্দোভিরিভ্যার্দি রূপাঞ্চ শাখাভিঃ সহশ্র 

পদবীং। বৈখর্ধ্যাখ্যাং স্জতি কালান্তরে ত্বাক্ষিপতে অন্তঃ গ্রাবেশয়তি চ। তত্র পূর্ব 
মান্র! স্বরোবর্ণমিতি স্থবিষ্ট ইত্যত্র মাত্র! হস্থাদিঃ ম্বর উদত্তাদিরিতি যে পৃথক্ প্রত উদাত্তা 
নয়ল্চ গৃহ্ন্থে তেষামাপি স্বরান্তর্ভাবাৎ। আঁকারস্ত চ স্পর্শোন্ম স্বস্ত ভাবাদেকোন পঞ্চা 

শদেবাত্র গণিভাঃ ॥ ৩৮ ॥ ৃ 
তদেবং মহুৎপরন্ত বেদশ্ত তাৎপর্যযজ্ঞপ্চাহমেব ইতাহ কিং বিধত্তে ইতি ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 

হিরণ্যগর্ভ বর্ণ ব্যঞ্জক মনের সহায়তার বহু ভাগ বিশিষ্ট, অনস্ত পার 
শ ওক্কারান্তর্গত স্পর্শ স্বর উদ্ম অন্তস্থ বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় 

বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্বরাধিক ছন্দোবিশিউ, বৃহ বাক্য ময় 
বেদরাশিকে হুদয়াকাশ হইতে প্রকটন ও উপসংহার করেন ॥ ৩৮ ॥ 

সেই বেদ রাশি মধ্যে গায়ত্রী, উষ্চিক, অনুষ্টপ, বৃহতী, পংজ্তি, | 
582 ্ ৫ 



কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদ্য বিকল্পয়েৎ। 

ইত্যন্তাহৃদয়ং লোকে নান্যোমদ্ধেদ কশ্চন ॥ 3০ 1 
মাং বিধত্তেইভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহাতেহাহহ ॥ ৪১॥ 

এতাবান্ সর্বব বেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং। 
পাপ, 

না 71 উঞ্চিগাদয়স্হন্দাং সি আভা ঃ অনিজগতী অতিবিরাট চেত্যর্থঃ এব্রৈশ্ছন্দোভি 
। ফ্ূপলক্ষিভামিতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অতে। বৃহত্যপি সাকলোন স্বরূপহো। ছুক্ঞেয়েত্যুকং। অর্থতোহপি ছজেতবম। হ 
কিমিতি কর্মকাণ্ডে বিধিবাটকোঃ কিং নিধন্তে দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাটকাঃ কিমাচষ্টে গ্রকা- 

শয়তি জ্ঞান কাণ্ডেচ কিমনূদা বিকল্পয়েৎ নিষেধার্থমিতোবমন্তা হৃদয়ং তাৎপর্যযং মৎ মত্তে। 
হ্যা কশ্চিদপি ন বেদ ॥৪+॥ 

ননু হি ত্বং মত কৃপয়! কথয় ওমিতি কথয়তি মামেব যজ্ঞরূপং বিধত্বে মামেব তত্বদ্দেবত। 

রূপং অভিধস্তে লন্থু মত্তঃ পৃথক্ যচ্চাকাশাদি গ্রাপঞ্চাজ্জাতং তশ্মান্বা এতম্মাদাক্মন আকাশঃ 

সম্ভৃত ইন্যাদ্দিন৷ বিকল্পাাপোহাহে নিরাক্রিয়তে তদপাহমেব নতু মত্বঃ পৃথগন্তি ॥ ৪১ ॥ 

কুছ উত্যগেক্ষায়াং সর্ববেদার্থং সংক্ষেপতঃ কথয়তি এতাঁবানেব সর্কেষাং বেদানামর্থঃ 
শপ শশী | কলি জল পচ শপ আত অপ পয শপ | হও খিক পা পপ জট পপ পভ ও পপ পপ অন | পর পি পল উপ পা ও ৯ লে পাপ হা সপ রি এ পপ 0৮ জপ পপ“, সাপ পা 

ক্রমসন্দভহঃ । 

পরম গ্রতিপাদ্যশ্চাহং শ্রীকৃষ্ণ রূপ এব ইন্যাছ। মাং বিধন্তে ইতার্ধকেন মন্তাৎপর্য্য 
: কত্বেনৈব তত দ্বিধানাদিক' কুত্ব। মযোব পযাবন্ততীতার্থঃ ॥ ৪১ ॥ 
1 
] 

র | 
| 

তদেবং দর্শয়তি এতাবানিতি । যতঃ শবে! বেদ ম্তদন্ুগতশ্চ সমায়ামাত্রং জগনিষিধ্য 
শিপ শশী পাস পা শত পাত গজ এ আপি সা 

ত্রিষুপ্ জগতী, অতিজগন্ী ও বিরাট, ইত্যাদি ছন্দ সকল বিদ্যসান 
আছে ॥ ৩৯ ॥ 

তাহাতে কন্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কিবিধান করে, দেবতাকাঁণ্ডে 
(মন্ত্র বাক্যে কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়। 
তর্ক বিতর্ক করে, এই রূপ ইহার তাৎপর্য, ইহলোঁকে আম! তিম্ন কেহই 
জানে না ॥ ৪০ ॥ 
তাহাতে যজ্ঞ রূপে আমাকে বিধান করে ও দেবতা রূপে আমাকেই 

ব্যক্ত করে এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে ॥ ৪১ ॥ 

রা .. ঈ 
স্ব ২১] শ্ীমন্ভাগবতম্ । ৩৮৩ 

ত্রিউ,ব্জগত্যতি ছন্দো হাত্যষ্ট্যতি জগদ্ধিরাট, ॥ ৩৯ ॥ 

সেই বেদরাশি সকল পরমার্থ রূপ আঁমাকে আশ্রয় করিয়! মায়া 
পিআর জত 



চি রা. 
৩৮৪ শ্রীমন্ভ।গবতমূ্ | | ১১স্ক ২১আ ৃ 

মায়ামাত্রমনুদ্যান্তে গ্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৪২ ॥ 

ইতি প্রীভীগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাৎ সংহিতীঁয়াৎ বৈয়াসিক্যাং 
এক'দশস্কন্ধে শ্রীভগবছুদ্ধব সম্বাদে একবিংশতি তমোহধ্যায়ঃ ॥%1২১%। 

ভ্ীউদ্ধব উবাচ ॥ 

কতি তত্বানি দেবেশ সংখ্যাঁতান্যষিভিঃ গরভে। | 
৯ ভব পপ পপ আস সর সপ শী শা পাশ সপিপাপপপপ সপ 

তমেবাহ শবে! বেদ: মাং পরমাত্ম রূপমাশ্রিতা ভিদাং মায়ামামিতামুদ্য নেহ নানান্তি 

কিঞ্চনেতি গ্রতিষিধ্য গ্রমীদতি নিবৃত্তবাপারো ভবতি অয়* ভাব: যথ। অন্কুরে যে রমঃ 

মএব তদ্ধিত্তার ভূত নন। কাও শাখাম্বপি তখৈব গ্রণবস্ত ধোহর্থঃ পরমেশ্বরঃ সএব তদিস্তার 
ভূষ্ঠানাং সর্ববেদকাও্ড শাখানামপি সঙ্গচ্ছতে নান্তয ইতি | নিতামুকঃ স্বতঃ সর্ব বেদকৃৎ 

সর্দ বেদ বিং। স্ব পরজ্ঞান দাত। যন্তং বনে গুরুমীশ্বরং ॥৪২ ॥ 

॥% ॥ ইতি এক।দশে এক বিংশ: ॥%॥ 

স্বাবিংশে তত্ব সংখানামবিরোধ বিধোচাতে | পু প্রকৃত্ো বিবেকশ্চ জনা মুড 
বিধাদিচ॥ * ॥ 

তদেবং বেদ।নাং প্রবৃত্তি পরন্থং নিরাকৃতা মোক্ষ পরত্ব* নিণীর্ঘধ সম্তিচি মোক্ষ 

পরত্বেপি তদবান্তর বিবাদাঃ। তথাছি কেচিত্তত্ব মংখ্যাস্থ্ বিবিদন্তে তত্রাপিচ বাহার্থ মদ 
মর, পা পা উপ ০. পপ পা আপ আপা পপ পা ০ এ সত পপ শশী শাক শশী শিপাস্প শী শি শপ পাশা শসা 

ক্রমসন্দ্ভঃ | 

ভিদ্বাং মদবতারাদি রূপাং চানুদ্ধা তদস্তে শাং শ্রীকৃষ্ণ রূপমেবাস্থায়ালম্ব্য গ্রমীদতী কৃত 

কৃত্যো ভবতি। তহুক্তং শ্রীগীতাম্বপি বেদৈশ্চ মর্রৈ রহমেব বেদো। বেদাস্ত কৃছেদ 

বিদেব চাহমিতি ॥৪২॥ 

॥*্*॥ ইত্যকাদশ ক্রমসন্দর্ভে একবিংশ: 1&%॥ 

তরদেবং কর্ম কাণ্ডার্থ গুণীভূতমাসাদ্য স্বয়ং ভগবত পরান্তং জ্ঞানকাার্থং মুখাতমা 
সি উিসিউ০০০০০টিউিউিউসিতিিতি সিম” পপ পপ ০ পা এসসি পপ পাপ পাপা দ ৮ 

মাত্র রূপ ভেদকে অনুখাদ করত শেষে পুনর্ববার তাহার প্রতিষেধ 

করিয়। প্রসন্ন হয়েন, ইহাই সমুদদায় বেদের তাৎপর্যযার্থ॥ ৪২॥ 
॥% ॥ ইতি একাদশে একবিংশ ॥ক%॥ 

দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে তত্ব সংখ্যার অবিরোধ ও প্রকৃতি পুরুষ বিবেক 
এবং জন্মা স্বত্যুর গ্রকার কখন ॥ * ॥ 

উদ্ধব কহিলেন, হে দেবেশ! হে গ্রভো। খধিগণ কত প্রকার 

ৃ ঠ 



চি 
| ১১স্ক ২২অ ] জ্রীমপ্তাগবতম্। . ৩৮৫ 

| নবৈকাদশ পঞ্থত্রীণ্যখত্বমিতি শুশ্রাম | 
কেচিৎ ষড়বিংশতিং প্রান্ছরপরে পঞ্চবিংশতিং | 

ূ সপ্তৈকে নব ষট. কেচিচ্চত্বা্যেকাঁদশাপরে । 
ৃ কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥ ১ ॥ 

এতাবত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া। 

গায়ন্তী পুথগায়ুত্মমিদং নে। বক্ত,মহ্থসি ॥ ২॥ 
শীভগবানুবাচ ॥ % 
যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ভাষতে ব্রাহ্ষণা যথ| । 

পুতিন 
০ 

ৃ মত্ত আম্মতত্বেপ্যেকত্ব ন।নাত্বাদিষু তত্র কিং সত্যমিতি জিজ্ঞাসয়। পৃচ্ছতিকভ্ীতি খধিভি 

৷ রাগমেষু বুধ সংখ্যাহানি তেষু কতি যুক্তানীত্যর্থঃ ভগবন্মতামুবাদ পূর্বকং বন্ধ! 

ং প্রপঞ্চয়তি ন বেতি ভ্রিভিঃ ত্বং তাবদষ্টাবিংশতি তত্বানি আখ তানিচ বয়ং শুজ্রম 
ঞুতবন্তত ॥১। 

| এতাবঠীনাং ভাবঃ এতাবত্বং নানাত্বমিতার্থঃ যদ্থিবক্ষয়া যৎ গ্রয়োজনমভিপ্রেত্য 

| গাযন্তি আয়ম্মন্ নিত্তামূর্তে ॥১ ॥ 
বিবিক্ষা ভেদেন সর্নং যুক্ষমেব মায়য়াচ কিং নাম নযুক্তমিহ্যাহ যুক্তমিতি যথা, ৰ 

ূ ক্রমসন্দর্ভঃ। 
৷ যন্নিশ্চিকার শত্র জ্ঞান কাণ্ডার্থে পাবা বিবাদ পরিহর্ত,ং পুচ্ছতি তত্র কতীতার্ধকং 
৷ টীকায়াং বাস্ার্থ সদসত্তে কার্য বস্ততঃ সত্বাসত্ব নিক্ূপণে বিবদং ইতি পূর্থেণাস্বয়ঃ ॥ ১ ॥ 
/ আরম্মম্িতি নিতাযোগে মতৃপঞ্তায়ঃ ॥ ২॥ 
।. তত্র সর্ধেণাপি মতেন শ্বমতমনবাদয়ং স্তত্বৎ প্রশংসন্টি যুক্তমিতি । যুজমেন 

চে 

তত্তের সংখ্য। করিয়ছেন, তাহ আপনি আজ্ঞ! করুন, আমি গুনিয়াছি 
€য আপনি অফষ্টাবিংশতি প্রকার তত্বের সংখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু 
আন্তেরা কেহ ষড়বিংখতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ নয়, কেহ সাত, কেহ 

ছয়, কেহ চারি, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ; কেহ ষোড়শ, কেহ 
গ্রয়োদশ সংখ্য। করিয়াছেন ॥ ১ ॥ 

হে নিত্যসূর্তে! খষিগণ কি অভিপ্রায়ে এই রূপ পৃথক্ পৃথক তত্ব 
সংখ্যার নানাত্ব নির্ণয় করেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলিতে 
যোগ্য হউন ॥ ২॥ 

ভগবান্ কহিলেন ব্রাহ্মণের! যাহ! নির্ণয় করিয়াছেন তাহা অযুক্ত 

সপ পপ পাপ পা তি 



সপ শিপ টস 
সস পপ পদ চর আপন িশ শিরিন 

পপ এস পা পলি ৪ এস পা 

৩৮৬ শ্রীমন্তাঁগবতমৃ। [ ১১স্* ২২ 

মায়াং মদীযা মুদগহ বদতাং কিং ু  ভূর্ঘটং | ৩॥ 
নৈতদেবং ষথাখত্বং ষদহং বচ্মি তত্তথ। + 
এবং বিবদতাং হেতৃং শক্তয়ো! মে পা ॥ ৪॥ 

যাঁসাঁং ব্যতিকরাদাসীঘিকল্পে বদতাৎ পদং 
রি শপ রও পাশ জা পপ পা পট সপ ৯ ৮:০০৭৬৮০। পপঞএিস্রাএতি পসরা পপ জা এপ 

ব্রাঙ্মণা ভাষত্তে তদয্ক্তঞ্চ বস্ততঃ রন্মাৎ মস্তি সর্বত্রান্ত ভূ “তানি তত্বানি কিঞ্চ মায়ামিতি 

অসত্বেইপি মায়াশ্রয়ত্বাৎ ঘটত এবেতার্থ: উদগ্হা ্বীরুত্য নহি মরীচি জল পরিমাণাদি 

বিবাদে কিধিদঘটি চমক ভবতি ॥ ৩॥ 

বিবাদঃ তত্রাহ নৈতদিতি হেতুং প্রতিচ বিবদমানানাং মদীয়া দ্বরতিক্রমাঃ শক্তয়ঃ 

শত্বাদ্যাঃ অন্তঃকরণ বৃত্তি বিশেষ রূপেণ পরিণত! এব হেতুরিত্য্থ: ॥ ৪ ॥ 
তান।ং বিবাদ হেতৃত্বমুপপাদয়তি যাসাধ ব্যতিকরাৎ ক্ষোভাৎ বদচাং পদ্বং বিষয়ঃ 

জা শি এপ পাপী ৪ রা স্পা 

ক্রম মন্দ £ 

দীনামপি তাবদ্দেশ পরিচ্ছিত্রত্বাৎ পরিমাণ তারতম্য মন্তোবেতি স্বীয়াই্াবিংশতি পক্ষন্ত 

স্থাপনীয়মন্তোবেতি ভাবঃ। মায়াত্রাচিন্তা শক্ষি নর্বসদ্বা্িকাহবিদা। | তা মুদগ্হা 
লম্ব্য তত্র মর্দীয়ামিতি তেষাং বং কিঞ্থিত্তদালম্বনাত্ৃন্তা: পূর্ণায়। মদেকালম্বনত্বা স্ব স্বৈক 

বেদা।। ঘৎ কিব্দদিুকিস্তেঘপান্তি কিন্ত মদীয়| যুক্তিরেষ সর্প প্রকাশিকেতি ভাবঃ ॥ ৩॥ 

তখৈবাহ নৈভদিতি। মম শক্ুয়ে! নানাতর্কা রূপ। এব হেতব ইতার্থঃ ॥ ৪ । 

লিগ, উপ থর ১4১০ ৪ ৩ ৯০িস্ত, পাাচ _৯০০০ পা পা প্র সপ ৯ ৩ প্র ৩৯৯৯ পপ পপ পা পা রী 

করিয়! যিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহা কিছুই ছুর্ঘট নছে ॥ ৩। 

স্তঃকরণের পরিণাম বিশেষই বিবাদের হেতু ॥ ৪ ॥ 

__ 

এ লোকদিগের সম্বন্ধে আমার শক্তি রূপ দুরত্যয় তাহাঁদিগের : 

টীঃ উই 

উপ রর পক সত প্জ শপ শর পপ ৯ জজ | স 

ননু যদি মর্বধমেব যুং কুতে] বিবাদ কিঞ্চ যদি মায়ৈবালম্বনং কুতে! হেতুং খ্াতি 

ভাসন্তে। যতে। বর্ষণ বেদজ্ঞান্তে সর্বত্র যথ| বদেব ভাষস্থে নন্তু যদি সর্বমেব যুক্ত 

তথ্ন্ মতানি পরিভাজ্য কথং স্ব স্ব মতং প্রবেশয়েয়,২ তত্রাহ মায়ামিতি । মরু মরীচিক। ' 

তদ্দেব ফোজয়তি। যাঁস।ষচিস্তানাং শল্তীনামের বাতিকরাদাসঙ্গান্ধেতোঃ সর্বোপি, 

নহে, যে হেতু সর্বত্রই সকল তত্ব অস্তভূত্ত আছে, আমার মায়া শ্বীকার 

তূমি যাহ! বলিতেছ তাহাই নাযা, এই প্রকার হেতুর প্রতি 

ৰ 
| 

] 

যে বিবাদিদিগের বিকপ্প বিষয় ক্ষোভেতে উৎপন্ন হয়, শম দম 



১ 
। ১১স্ক ২২অ] ভ্তীমস্ভাগবতম্। ৩৮৭ 
পপ সপ স  জ ্পপ অ পত পপ পপ পপ ও জী লা সত পপি পেশি শিপীশীপি শি সপ পিউ সপ তা 

ূ প্রাপ্তে শমদমেহপ্যেতি বাঁদঘ্তমনুশ[ম্যতি ॥ ৫ | 
ৰ পরম্পরাস্বগ্রবেশাতত্বনাং পুরুর্ষভ। 

পৌর্ববাপর্য্য প্রসহখ্য!নং যথা বক্ত বিরক্ষিতং ॥ ৬ ॥ 
একন্মিন্নপি তে প্রবিষটানীতরাণিচ | 

জিন শখ পপ ক পপ পবা এ। জপ | পিল পা স্রস্টি শি শী পা আপ শত সপ শপ শপ টিসি অরে লে আশ পপ আগা শপ শপ সপ সপ শপ্পিশীশি শত 

৷ বিকল্পে। ভেদ আসীৎ। অস্তঃকরণ বি ভারা বা তন্থুল ভূতঃ এতদেব ব্যতিরেকেণ 

'দ্রঢ়রতি শমদময়ে! স্বদ্দবৈকাং তক্সিন্ প্রাপ্ে বিকল্পোইপোতি লীয়তে তঞ্চ বিকল্প মন্তবাদঃ 
. শামাতীতি ॥ ৫1 

| সন্তি সর্বত্রেতি যহুক্তং তত গ্রপঞ্চয়তি পরস্পরেতি ছ্বাভ]াং অগ্তে।ন্তশ্থিরনুপ্রবেশাং 

৷ বক্ত, ধর্থা বিবঙ্ষিতং তথা পূর্বং কারণং অপর কার্ষ)ং কার্য্যকারণ ভাবেন গ্রমংধ্যানং 
ূ ভবতি যদ্। পূর্ন! অল্প সংখ্যা অগর। অধিক সংখ্যা তয়ে। ভাবঃ পৌর্ঝাপর্যাং 5ন গ্রমংখ্যানং 

| গণনমিতি ॥ ৬॥ 

আনু গ্রাবেশং দর্শয়তি একন্রি্পীতি পূর্বশ্রিন্ করণ ভূতে তত্বে কার্য তত্বানি সুন্রূগেণ । 

ৃ 
1 

ূ শব বসা পপ এপ এ. ০১৯০৫ ০ হাউ না. এ পপ পনি 

1 

ূ 

ৃ ক্রমসনর্ভঃ | 

| বিকল্পে। মতভেদে। ভেদ মাত্রং বা বদতাং বা বিষয়ে! ভবতি নতু বিকল্পঃ শমদমে মন্নি্ঠাম্বং 

করণ বিহিত বাহোন্দ্িয় নিগ্রহে প্রাণ্ডে স্ভী লীরতে অপগচ্ছতি । মর্দ বিলক্ষণেশ্বরতত্ব 

| মান্বাগ্রহাৎ। ততঃ স্বতএব তদন্ুবাদঃ শাম্যভীত্ি ॥ ৫ ॥ 
বক্ত, থা বিবক্ষিতং তথ। গ্রাসংখ্যানং ভবতীত্তি শেষ: ॥ ৬। 

একস্মিন্ তত্বে ইতরাণি তত্বনি গ্রবিষ্টানি দৃশ্তন্তে একন্মিন্ কন্িন্ পূর্ববশ্মিন পরশ্মিন্ 
শী পিউ ৭ আস সা শত পাশ পাাসিপিপপ সপ পা | পাপা লা ৯ পাপা সী কপ পি পপি ৯ পপ পা আপ পপি পপ আস আস জপ পাপী পি সপ পপ ০ শী পি | শী জপ আপ পপ পাপা পা পা 

সাধন দ্বার! তাহাদ্িগের সেই বিকল্প ন৪ হয় এবং নাশের পশ্চাৎ 
বিবাদও শাস্তি পায় ॥ ৫॥ 

হে পুরুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব | তত্ব সকলের পরস্পর অনুপ্রবেশ দ্বারা 
বক্তার বিবিক্ষান্থনারে কার্য কারণ ভাবে তাহাদিগের গণন! হইয়া 
থাকে ॥৬॥ 

এক তত্তে অন্য তত্তের প্রবেশ দেখিতে পাওয়। যায়, ফোন দ্থানে। 

কারণ তত্বে কাধ্য তত্বের প্রবেশ, কোন স্থানে কার্ষা তত্তে কারণ তত্ত্বের । 

রা ৫ 



৩৮৮ স্রীমন্তাগবতম্। [ ১১ক্ক ২২অ 

পুর্ববন্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্বে তত্বানি সর্বশঃ ॥ ৭ ॥ 
পৌর্ববাপর্ধামতোহমীষাং প্রসংখ্যানমভীগ্পতাৎ । 
যথা বিবিজ্তং যদ্বক্ত,ং গুহীমো যুকিসম্ভবাঁৎ ॥ ৮ ॥ 
অনাদ্যবিদ্য। যুক্তস্ত পুরুষস্তাত্ম বেদনং | 

স্বতো ন সম্তবেদন্য স্তত্বজ্ঞো জ্বানদো ভবেৎ ॥ ৯৪ র 

সপ শী শী শপ শী? আপ | পাপ পারতে ূ 

পপি 

গ্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ অপরশ্মিন্ কার্য তত্বে কারণ তত্বান্তন্থগণ্তত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে ! 
মুদ্দৎ 1 ৭॥ র 

অবিরোধমুপসংহরতি অতোহমীষাং তত্থানাং পৌর্বাপর্যাং কারণ কার্য্যত্বং তত্ব প্রসং- 

খ্যানঞ নৃনাধিকমতীগ্পতাং বাদিনাং মধ্যে ষথ| যথ। বিবঙ্ষয়! বদ্বক্ক,ং যন্ত মুখং প্রবর্তৃতে 

তৎ সর্বর্ধং বিবিক্ঞং নিশ্চিতং বয়ং গৃহীনঃ উক্ত ন্ায়েন সর্বত্র যুজেঃ সম্ভবাৎ ॥ ৮ | 

ননু কার্যযকারণ তত্বানাং পৃথক্জাপৃথক্, বিবক্ষয়। ভবতু নাম সংখ্যা ভেদঃ জীবেশ্বর | 

যোস্ত কথং ভেদান্ডেদ বিবঙ্ষায়! যড়বিংশতি পঞ্চ বিংশতি পঞ্গো গ্রাবৃন্তী অত আহ 

অনাদীতি স্বতে! ন সম্ভবতি অন্যতত্ত সম্ভবতি অতঃ মর্ধজ্ৰঃ পরমেশ্বরোহন্তে। ভবেদ্দিতি 

ষড়ি'শতি পক্ষাভিগ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥ 
সপ আল আত শপ শা পর জপ সা শি পা সীল পপ শী শশপ শশা শটিপাীশাশীপীপপীপিস্্ তি পি তা শী পাশ পিপি পাশ সপ জা পপ শিপীস্পাসপসপিসসিসানপাাশপক শা শিাপাশীপি পা পা পটার পিপি রগ ও ূ 

ক্রমসন্র্ভঃ | ূ 

বেত্যন্বয় | যথেত্যেতদধিকমাদ।বধ্ান্ত্য পূর্বশ্মিন্ কারণ ইত্যাদি টীকা যোজা। ॥ ৭॥ ৮॥ | 

আত্মবেদনমপি ন সম্ভবতি কুতঃ পরমাত্ম বেদনমিত্যর্থঃ। ততশ্চানিমেণক্ষ গ্রসজ। ূ 

দীর্বরাখ্য পরম।স্ম পর্ধান্ত জ্ঞানায় জীবাখ্য পুরুষাদন্ত স্তবজ্ঞে। জ্ঞানদে। ভবেৎ মংভাব্যতে। | 
মত স্বয়ং গ্রকাশ জ্ঞান ঈশ্বর ইতি ভাবঃ ॥ ৯। 

শাহি ররর 4৮০৮৮ 

প্রবেশ হইয়া! থাকে ॥ ৭॥ 
অতএব এই তত্ব সকলের ন্যনাধিক ভাব বা কার্ধ্য কারণ ভাঁব 

বাঁদিদিগের মধ্যে যে বিবিক্ষায় যাঁহীর মুখ প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি অনুসারে 

পাপা পাশপাশি 

৮০ পপর পা. সস পি সপ, ০৮০৬-৬৬-৮৯ ১.১ টি “রা রা 

| ষথা সম্ভব রূপে সে সমুদায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥ 
অনাদ্য বিদ্যাক্রান্ত পুরুষের স্বভাঁবত আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না, 

অতএব তত্বজ্ঞ পুরুষ জীব হইতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন রূপে তীহাকে 
জ্ঞকানোপদেশ করিবেন ॥ ৯। 

০ ্ত 

৫ ॥ পি লস জপ পা সি পপ জপ তপতি তা ০ রাহা অর কহ ডল ০. 
্ 



শপ পি পাপা পপ পপ পপ বজাপাপা | পা "৯ স. স্পীল শি পিপি লা পস্পাশী তা পা পিপি পাশা পাশা ্ ক 
১১ক্ক ২২আ ৷ শ্ীমষ্ভাগবতম্। ৩৮৯ 

শর আত পি ৮৮ আগ এ পাপা পা ৬০-ওপজক পপপী 

সপ শী পে শাপস্পিশিপাসসপা | শত ও পপ পপ জি 

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন নৈলক্ষণ্যমণুপি। 
তদন্য কল্পন! পার্থ! জ্ঞানঞ্চ প্রকতে গুগ:-॥ ১০ 
টরদিগা। ণসাম্যং বৈ ্ রকৃতেনা্মনে গুণাঃ | 

ািপপসমা পপপপ পা জা ৬ আপন শপ | পপ পপি | শতিীপিস্ল শীষ লা শি পি পপি পপ পয জপ, পিস এ পট পাপা পি সপ পপ পন পপ সপ সর শা পপ সপ 

কথং তর্হি পঞ্চবিংশতি পক্ষস্তত্রাহ পুরুষেতি বৈলক্ষণযং বিষদৃশত্বং নান্তি হ্বয়োরপি চি্জী- 

পত্বাৎথ অনতস্তয়োরতান্তনন্যত্ব কল্পনা অপার্থা বার্থ এবং পঞ্চবিংশতি পক্ষ প্রবৃত্তিরিতার্থঃ। 

ঃ নম্বেবমীশ্বর গ্রসাদ লা জ্ঞানস্ত পৃথকৃত্বাৎ পক্দ্বয়মপি ন টি অভ আহ জ্ঞানঞ্চেতি সত্ত্ব 

| গুণ বৃতিত্বাততদন্ত ভু তিমিত্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ 
ননু জ্ঞানং জীবধর্শমঃ কথং গ্ররৃতে গুণঃ স্তাদত্রাহ প্রকৃতিরিতি গুণ সাম্যং হি প্রকৃতি 

রন্ধঃ তদ্বিশেষ রূগ! গুণাঃ তন্ত! এব নাত্মনঃ জীবন্ত অবর্তৃত্বাৎ তন্ত স্থিত্যাদি হেতু তৃত্ত 
পতি স্পা পপ সিল আত: উস উস । শপ সি রি আঞ শি ও ০০ শা শ্স্ ৫ ০৮ আজ আজ সপ টি বি এ চল লা ৮ 

ক্রম মন্দর্ভঃ । 

অস্তেতু পূর্বোক্ত বৈশিষ্টমবুদ্ধ! কিন্তু চিন্মান্র রূপত্বেনাবৈশিষ্টাং বুদ্ধেবং বদস্ীত্যাহ 
পুরুষেতি। তর্হি তন্মতে পুরুষন্ত জ্ঞানং কুতঃ স্তাৎ। তত্র চৈবং বাদন্তীত্যাহ | জ্ঞান 

| ত্তৎপ্রকতেরেব 'গুণঃ তহশ্চ হদগ,ণ গণ গ্রবাহেষু ভ্রমতস্তস্ত কদাচিত্তেন সনবন্ধঃ স্তাৎ। 

নূদী প্রবাহে ভ্রমত স্তারক কা্ঠাদিনেচেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ 

তর্হি ভগবন্মতাষ্টাবিংশতি পক্ষোপ্ধলক: ষড়বিংশতিঃ পঙক্ষঃ কথ' সিদ্ধাতীত্যাশঙ্কা 

তন্নিরস্তন্ পুনঃ পূর্বমন্থং স্থাপয়তি | গ্রকৃতিরিতি মাদ্ধেন | গুণানাং সত্বাদীন!ং সাম্য 
মেব গ্ররুতিঃ | প্ররুতে গুণাঃ হেতু মাত্মনে। ন ভবস্তীতি যে গ্রকৃতে গুধাঃ মনবাদয় স্তে 
আত্মন: পুরুষন্ত যে গুণ! জ্ঞানানন্দাদয় স্তে গ্রকৃতেনতি। কিমুতেশ্বর গুণাঁনাং বার্থ 

তার্থ:। প্ররুতে গুণাশ্ম কেবলং প্রপঞ্চ স্থিতাদি হেতব ইত্যাহ তত্রৈব সত্ব" রজ 

*ইত্যর্দেন । অন্ত শবেনাত্র চাত্যপ্তিক গ্রলয় দূপে। মোক্ষোপি গৃহাতে । তমঃ কারণস্তৈ 

| কিন্তু জীব ও ঈশ্বর উভয়ের চিদ্রপত্ব প্রযুত্ত তছুভয়ের অণুমান্র 

বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব তছুভয়ের ভিন্নত্ব কল্পন! সম্ভব নহে, কিন্ত জ্ঞান 
সত্ব গুণান্তর্গত প্রকৃতির গুণ মাত্র ॥ ১০॥ 

সত্ব।দি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, অতএব তদ্বিশেষ রূপ গুণ 
সকল প্রকৃতির অঙ্গ আত্মার নহে, সেই সত্ব রজঃ তমঃ তিনটী গুণ স্থিতি 

টিং ৫ 



পপ, কী পপসপিপপপপিসপ আপীশাপিীপজ শীত পি পাপশপি্পিত শা পি পপি ৩5 সন ৬১৭ শি সস টিপা তজ সস্তা শা পি শক 7 পপ আপা সস্পী তাপ শা শি - ০৮০ শশা রি পি শা পা পা শি 

৷ ৩৯০ জ্রীমন্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ ২২জ ৃ 

সত্বং রজন্তম ইনি ্থিত্ুৎ পত্যন্ত হেতবঃ ॥ ১১ ॥ ৰ 
সত্বং জ্ঞানং রজঃ কল্া তমোহজ্ঞান মিহোচ্যতে | ৃ 

গুণ ব্যতিকরঃ কাল; স্বভাবঃ সূত্রমেবচ ॥ ১২ ॥ ূ 

পুরুষ; প্রকৃতির্বাক্তমহঙ্কারে। নভে!হনিলঃ। 
] 

| গুণাশ্রয়ত্বানথুপপন্তেঃ ॥ ১১ র 

অঃ স্বত্বং সন্ধময়ং জ্ঞানং প্রন্কতে গুণ ইতি পুর্বেণৈব মন্বন্ধঃ। ননু তন্লিবর্তাং কর্শ্চ | 

| অজ্ঞানথ তত্বান্তরং শত ত: কর্ম রজসো বৃত্তিঃ অজ্ঞন্চ ভমসঃং মতঃ কর্মাজ্ানয়ে। ; 

রজ স্তমে। দ্বার! গ্রকৃতাবেবান্তর্ভাব ইতি ভাবঃ | ত্বগাপি কাল স্বভাবয়ে স্তত্বাস্তরত[ ভাৎ | 

ন্ গুধানাং ব্যতিকরে। যন্মাৎ স ঈশ্বর এব কালো! নাম ভাবে নাস স্থত্রং মহত্তব্মেব তশ্ত | 

সব্ব শক্কিম্ত্বাৎ ॥ ১২ ॥ | 

তদেনং জ্বানাদীনাং যণ! যথমন্তর্ভ।বাৎ পক্ষদ্ধয়েপি ন তত্ব বৃদ্ধিঃ এহচ্চ পক্গাস্থরেঘপি ৃ 

জ্ঞেয়ং স্বমতেতু গুগানামাগমাপায়িত্বাৎ প্রকুত্তে ভেদৌ বিবঙ্ষিতঃ অতো! গুণাঃ ত্রীণি। 
পপ ৫ স্পা ০৪৮ পাতাল কক সি পপ স্পা ০ শা স্পা পিজি ০ সি সপ শপ পপ পপ এপ জঙ টি ০ এ শস্্প শতশত শি শা শ সপ পট ২ পা শীট শীট পিসি পসত | 

ক্রমমনর্ভ: । ূ  | 
গ্রলয়ন্ত ক্রম প্রাপ্তত্বাৎ মোক্ষস্ত জ্ঞান হেতৃকত্বাৎ ॥ ১১ ॥ 

যচ্চ নত্বং জ্ঞানং রজঃ বর্ম তমঃ অজ্ঞানমিতি। তদপীহ গ্রপঞ্চ এবোঁচ)তে ভেদেন ৰ 

বাপদিশ্তুতে মাত্রং নতু বস্ত বিচারে মঠীতি ভাব: ৷ তৎ সমুদায়ন্ত গ্রকতেরেব জড়ত্বাৎ। ৰ 

গ্রতাক চিদাভাস সম্বন্ধেনৈব জ্ঞানত্ব বাপদেশাচ্চ। সচ ন পরোক্ষল্ত তজ্জ্ঞানন্ত হেতুঃ। 
তদ। স্করন্ত্যপি তন্মিং সতদনুৎপত্তেঃ । নতরাঞ্চাপরোক্ষশ্ত নহি গৃহাগত শ্বপ্রাকাশভামেন 

সূর্য): গ্রকাশ্ততে অপিতু স্বগ্রকাশ তর়ৈবেতি । ততঃ স যদজয়াত্বলামিত্যাদ্যক্ত দিশা 

অনাদ্দা বিদয যুকত্বেন পিহিতে ত্জানন্ত পুরুষন্ত মৌঁক্ষার্থ মন্ধেষ্টবো। জ্ঞানদোহন্ত ঈশ্বর 
এবাবসীল্সতে এব মেবানুবদিষ্যতে শ্রোত্রাপি ত্বক্বোজ্জানং হি জানামিতি পরাভিধ্য।নাৎ ! 

সতু ঠিরোছিতং তত্োত্প্ত বন্ধ বিপধায়াবিত্যত্র পরৈরপোতদঙ্গীকতং। তদেয়থ্ জ্ঞানং 

মংব্দাখা স্বরূপশক্তের'শত্বা বদন্তঃ পাতোবেতি গুণত্রয়ঞ্ ত্রৈগুণান্ত গ্রকৃতে রম্বত্রয়মিতি 

উৎপত্তি ও বিনাশের কাবণ ॥ ১১। 
জ্ঞান সত্ব গুণময় বলিয়। নির্দিষ্ট হয়, আর গুণ সমুদায়ের পরস্পর ; 

যথ! সম্ভব একত্রী করণের নাম কাল, স্বভাব ও মহত্ত্ব ॥ ১২॥ 

.পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহস্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও 
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স্পেস | শা শশা পপপপসপস্পিশা 

স্পশ পাজ | পি ১০০ সপ পট দস ও নাও এ ভি রি জজ ম টসস্পসক আপ এ উপ এপ তি রা... প- এত আখ রও ৬০৮-০০৯৩০ রমা 

চর 

১১ ২২আ ] জীমন্ত।(গবতমৃ । ৩৯১ 
এ 

জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্বানুযুক্তানি মে নব ॥ ১৩ ॥ 

শোন্রং ত্বগ্র্শনং আ্বাণৎ জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ | 

বাঁক্ পাণ্যুপস্থ পাঁধৃভিঘিঃ কর্ন্মাণাঙ্গে। ভয়ং মন? ॥ ১৪ ॥ 
শব্দস্পর্শোরসো গন্ধোরূপঞ্চেত্যর্থ জাতয়ঃ। 

ভি আল পাপ পাপ পাশা পাপ্পিস্িশাশ শপ পাপা সা পা্পিশা পা জজ পপ শপপপ | পাজ শপ পাশ পালি পি ক ০ ১ ০০০০ 

তত্ধানি পরাণি পঞ্চবি'শপি তন্বামি পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয় মাধারণানি দর্শয়তি পুরুম ইতি 
গা্ধ দ্বাভযা' বাক্কং মহত্তত্বং নছ আদীনি তলাঁত্রাণি মে ময়] ॥ ১৩। 

একাদশ দর্শয়তি শ্রোরমিতি দর্শনং চক্ষু জ্ঞানশক্তয়ঃ জ্ঞান্দ্রিয়াণি পঞ্চ বাগাঁদি 

ৰ গাযৃষ্টানি ঘন্দৈকোনোক্কানি চত্বারি অজ্নিশ্চেতি কর্শাণি কর্মেন্দ্িয়ণি পণ উভয়: উভয়া- 

' বক মনঃ অঙ্গ হে উদ্ধৰ। এবমেতাগ্তেকাদশ ॥ ১৪ ॥ 

স্পা শপ ৮ পপ 

রি দর্শয়্তি শ্ার্মীনি শিষয় তর! 7 গণ হাইডারি। | নু গতাদিটি গম্তত্ব! 
এসি শি শি পট শা শশা ১ ০ শী তা শশা শপাশি 

ক্রমমন্দর্ভঃ। 
ন ত্বাধিকামপী'তি ভাব দেনং ষড়বিংশতি পক্ষএব সুবিবিকু ইন্তি দর্শিতং। এবং ষড়বিং- 

ণতি পক্ষ স্থাপয়িত্থা তত্রচ গ্রকৃহে গুণা ইতাক্ক। গুণরয়শ্চাপিক্ং বাপমানো ন বৈকাদশ 
পঞ্চ ব্বীণাখহমিতি তৎ প্রশ্জনুবাদেন গণশ! স্বমত' গণয়তি গুণেতি অয়েণ তত্র স্বমভাধিক 

৮ শপ শিস পিস শী ৯৮ 

(সখা! হেতৃন্ ত্রীণি তত্বানি গ্রথমতে। দর্শয়তি অদ্ধেন গুণেতি ভ্রয়েণ তত্র স্বমতাঁধিক মংখ্য। 

হেতুন্ ত্রীণী তত্বানি 'গ্রথমতে| দর্শয়ভার্দেন গুণেতি গুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভো। যন্্াৎ | 

এপভ্ভৃতঃ কালঃ কালাখ্য শ্বচেষ্টাম্মক ঈশ্বর স্থাবদেক স্বভাব স্তত্তদ্দৈশিষ্ট্য গ্রাপ্ত হেতুঃ। কর্ণ 
বাসন। দ্বিতীয়ং বঙ্ষাতেচ পাংখা কথনে ময় কালাত্মন। ধাত্র! কর্ম যুক্তমিদং জগদিতি সুত্রং 

ক্রিমা শক্ষ্যাত্মক মুখ্য প্রাণাপ্যং তৃতীয়ং। বক্ষ্যতেচ। মহান্ হত্রেণ মংযুত ইতি ॥ ১২। 

কথ নবৈকাদ্দশ পঞ্চক্রমেণ গণয়তি পুরুষ ইতি সার্ধপ্নয়েন পুরুষে! জীনঃ| ব্যক্তং 
।মহন্বত্বং জ্ঞনশক্যান্সকং মভ আদীনি মহাভূতাণি ॥ ১৩॥ ১৪ ॥ 

শবাদয়ো। বিষয়াঃ ভূত শুক্মাণীতার্থঃ। ইতি ঈবাদয়োহষ্টাবিং ংশতি রুক্তা:॥ তত্র 

| পৃথিবী এই নয় ॥ ১৪। 
তত্র, ত্বক্, চক্ষু, আ্ৰাণ ও জিহ্বা এই পাচ কর্থেক্িয় এবং বাক্, 

পাঁণি, উপস্থ, পায়ু, পাঁদ, এই পাঁচ কর্ধোক্তিয়,। আর উভয়াতঝ্মক মন, 
এই একাদশ ॥ ১৪। 

স্পা সপ শপ শা পপি পপ পির তাহ পপ 

শব, স্পর্শ, রম, গন্ধ ও রূপ এই পাঁচ বিষয় রূপে পরিণত পঞ্চ 
তম. 1 8 

ট 



উর ০ ০৮ সপোন ০৯ 

এ 
৩৯২ | শ্রীমন্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ষ ২২ 

গত্যুক্ত,যৎসর্গ শিল্পানি কর্মায়তন সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫। 

সর্গাদো প্রকৃতিছাস্তি কাধ্যকারণ রূপিণী। 
সত্বাদিভিগু'ণৈ ধত্তে পুরুষোহবাক্ত ঈক্ষতে ॥ ১৬ ॥ 
ব্ক্তাদয়ে। বিকুর্ববাণ। ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া | 
লব্ধবীষ্যঃ স্থজন্তাণ্ডতং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥ ১৭॥ 

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ । 
০০০০৮ শামস প্র এ ৬৯৮ ০০০ শে সপ শপ আশা” জপ সপ শপ খপ 

ধিক্যং পক্ষত্রয়েপি স্ারেত্যাহ গন্ীতি গতিশ্চ উৎপত্তিশ্চ উৎমর্গশ্চ শিল্প সানি কণ্ায় | 

তনানাং কর্েক্িয়াণাং সিদ্ধয়ঃ ন তত্বাত্বরাণীতাথঃ ॥ ১৫। ' 
ত্দেবং মত্রয়ে তত্ব ংখা। 2েদং নিরূপ্য দদ্দিবক্ষয়া গায়ন্তীন্ি যং পৃষ্টং তত্বন্ম্ | 

তাঁৎপর্য্যং দর্শয়তি সর্গাদাবিত্ি কার্য্যাণি ষোড়শ বিকারাঃ কারণানি মহদাদীনি সপ্ত ৃ 

তদ্রূপিণী সতী 'গ্রকৃতি রন্ত বিশ্বস্ত ন্বর্গাদৌ গুণৈ: হ্যজাত্বাদাবস্থাং ধত্তে উপাদান কারণ | 

ভূতত্বাৎ পুরুষস্ত্র অব্যন্ঃ অপরিণামী নিগিন্ত ভৃতঃ কেবলমীক্ষতে অতঃ পরিণামি্তাঃ : 
গ্রক্কতেং পুরষো ভিম্ন ইন্তি । ১৬॥ | 

তবৈরারন্ন্ত কাধ্যন্ত "চদন্তর্ভাবমন্ডিশ্রোতযাহ ব্যক্রাদয় ইতি গ্রাকতে বলাৎ হামা, 

শ্রিতোতার্থঃ 1 ১৭ ॥ 

মতাগুরেঘপি বাধতে বহ ঘটনাং বিশেষতঃ সতাংপর্যাং দর্শরতি সপ্বৈবেতি |. 
শী সী পপি সস চে ৯ অমর পপ আন | (পাপা এ শ. শাপ্পীশ পিসপিপপীটি ক ০ শিসিত ১০ তত শাক স্পা পাপী পাশ শি শী শশা ক চে 

ক্রম সন্দ€ঃ । 

গন্ভাদীনামাধিকাং নিরন্ততি গীতি এতক্সোপলঙ্ষণমন্যনিরামাথমিতি ॥ ১৫। 

সর্গ।দাবিতি দ্বয়েন সর্বেষাং 5 ॥ ১৬॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ 
পাপ এ পাস কা ০৯ চর ০ খ্ শি পপ পা শশী ৩ পাপী শা পর আপ পাপ পি সা পা পপ পাপ প্যাচ দ্যা পীর পপ 

মহাঁভূ, আর গতি, উক্তি, উৎসর্গৰ্য ও শিল্প ইহার! কর্শোক্দিয়ের ফল 
মাত্র তত্বান্তর নহে ॥ ১৫॥ 

স্থম্টির আদিকালে কার্য কারণ রূপিণী প্রকৃতি সত্বাদি গুণ দ্বার! 

স্থজ্য রূপ ধারণ করে,, কিন্তু অব্যক্ত পুরুষ ঈশ্বর কেবল দর্শন মাত্র 
করেন ॥ ১৬ ॥ 

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহদাদ্রি ধাতু মকল একত্রিত ও প্রকৃতির 
নলে লব্ববীর্ধ্য হইয়! প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ড স্থজন করেন ৷ ১৭॥ 

যাঁহীরা নাত তত্ব স্বীকার করেন, তাহাদিগের মতে আকাশাদি পাঁচ ! 
রঙ 

8৮ শু ৫ 
শি সপ্পপপ পু ৯: পা পপ সস পপ পট পপ এপ পপ পি“ শর পপি পাস ১ হি 

এগ 



শত পপ এ আশ আনা ০০৯ (এপ লাশটি শিলত প্পদেশীপদ | শা ও পি তীপািপদ সি আপন স্লণ সস ০ পবা এ ০৯৯০৪ লও এ ৮ এ আলপ্টিশপিপপিশা, শীল লতা শশী শিস শসা সিপশী শশিশিশ্পশিস্শীতিশি পিলপাশ ০ স্্ 

১১ক্ক ২২আ] শ্রীমন্ভাগবতম্। ৩৯৩ 
পপ পপ পাস সপ পাস চে শশিপস্প শাপলা শীট শত পি ক শশী ৩ ০ আজও আশপাশ পপ শী ০৯ পপ সপন শাসিত পাপা পপ পপ শপ 

জ্ঞানমাস্োভয়াধার স্ততো৷ দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥ ১৮ ॥ 
ষড়িতাত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠ: পরঃ পুমান্। 
তৈয়ুক্ত আত্মস্ভৃতৈ? স্ক্ট্েদং সমুপাবিশ ॥ ১৯ ॥ 

র চত্বার্য্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোহম্মাত্মনঃ । 
জ।ত।নি তৈরিদং জ্ঞাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥ ২০ ॥ 
খখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্েকজ্িয়াণিচ। 

গু ৮৯০০ আও সপ শপ পালা পপ আপনি ঠাস উস টিনা (8৮ ভর এ» পা পপ 

জ্বানং জানাতীতি দ্রষ্টাী জীবঃ উভয়ে! ভরষ্দৃশ্য়োঃ আধার আত্মাচেতি সপ্ত তত্র প্রক্কতায। 
দীনাং কারণত্বেন খাদিঘন্তর্ভাবঃ উত্তরেষামন্ত 9ভরাবার্থমাহ তত স্তেভ্যঃ সপ্তভ্যঃ ॥ ১৮ ॥ 
ৰ ষড়িতি মতেপি ভৌতিকন্ত ভৃতাস্তর্ভীবং জীবন্ত পরমাস্বন্ন্তর্তাৰমাহ *ৈর্ৃক্ত 
| ইতি ॥ ১৯ ॥ 
| আনরং পৃথিবী আম্মনো জাতানি আত্মনা সহ চত্বারি তত্বানি অন্তর্ভাবার্থমাহ ৈরিদ 
ৰ মিতি রর কার্যাস্ত ॥ ২০ ॥ 
ৃ ভূতানি তন্বান্রাণিচ ইঞজয়ানি? নিচ প্গ পদ একেন মনসা মহ্ আম্মা সপ্ত দশঃ ॥ ২১॥ 

ূ 
1 

পপ আআ পপ ০ স্টপ অপ পাপা পা জজ জপ পপ সপ পা স্পা পপ শশা? পপ সপ এপস | 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

,. চত্বার্য্েবেতি যন্মতং তত্রাপি পক্ষে আত্মনঃ শকাশাঁৎ তেজোবন্নানি জাতানি পুনস্তৈ 
| শ্ততুর্ভিরবয়বিনঃ কার্ধ্যস্ত জনম ইতাত ইদং জগজ্জাতমিত্ার্ঘ:। তত্রাকাশ ইন্জিয়।গেচরত্বা 
। সমতঃ বায় স্মেজস? সুঙ্মাবক্থৈবেতি ভাব ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥২৬॥ 

শি পাপা ৯ শপ পপ? টিতে ্ ৪ জপ শা জপ সা পপ ক ৬ শি 

ভূত ও জবা এবং তদুভয়াধার পরমাত্মা এই সত মাত্র, আর দেহ 
ইন্দ্রিয় প্রাণ প্রভৃতি ইহাদিগের অন্তত মাত্র ॥ ১৮ ॥ 
ৃ ছয় তত্ববাদিদিগের মতে পাঁচ মহাভূত ও পরমাত্মা এই ছয় মাত্র, 

আত্মোহুপন্ন ভূত সকলে যুক্ত পরমাত্বা শ্ষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ 

| 
করেন, স্ৃতরাৎ জীব পরমাত্মাতে ও অন্য সমুদয় পঞ্চভৃতে অস্তভূত 

| মাত্র ॥ ১৯॥ 
| চারি তত্ববাদিরা আত্ম। হইতে উৎপন্ন তেজ, জল, অন্ন এবং আত্মা 
এই চারি তত্ব স্বীকার করেন এবং ইহ! হইতেই অন্য সমুদায়ের উৎপত্তি 
বলিয়া সে সমুদায়কে ইহাদিগেরই অন্তভূতি বলেন ॥ ২০ ॥ 

সপ্তদশ তত্ববাদিদিগের মতে পঞ্চভৃত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও 

পা পাপী সজপা্পসপ 
০ পি সি পি শপ শর বই পার সপ বা ৫ এ ও ১». ০০ পক এ ও. ৩৮০০ 00৮৫ ৬৮৮ এ ক - লরি 
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৩৯৪ জ্রীমদ্তাগবতমূ । [ ১১স্ক ২২অ 
রী নর পা চপ আপ পিস পপ ৭ স্পা পাপ আছ পাপী আপ সপ পপ পাস সপ শিপিপসপসী সপ পিপিপি পপি পপ ও পপ পপ লা শপ 

পঞ্চপঞ্ধৈক মনন। আত্মা মগ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥ 
তদ্বৎ ষোড়শ মংখ্যানে আব মন উচ্যতে | 
ভূতেক্জিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ ॥ ২২ ॥ 
ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্বানামবষিভিঃ কৃতং | 

সর্ববং নাধ্যং যুক্তিমত্বাদ্বিডুষাঁং কিমশোভনং ॥ ২৩ ॥ 

জ্রীউদ্ধন উবাচ ॥ 

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভো যদ্যপ্যাপ্স বিলক্ষণো । 
অন্যোন্যাপাশ্রয়ৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে নভিদা তয়োঃ ॥ ২৪ ॥ 

০০০ পাপ ৯ উপ পপ ওপর পপ পপ. ৬৯ ০৯৯ পপ পপ সত 

ূ 
ূ 
ৃ 
ূ 
ৃ 

ৰ 
ৰ 

র 
ৃ 
ূ 
ূ 
ূ 

নি 
আট্মৈন সংকল্পয়ন্ মন উচাতে আরয়োদশ পক্ষে ভূভানি তন্মাত্রৈকীকতানি গক্চে। 

বেক্রিনাণিচ তৎ প্রকাশকানি পঞ্চেব মনশ্চৈকমিক্দ্রিয়াপিষ্ঠাতৃ আস্মাচ দ্বিবিধঃ এব* ত্রয়ো 

দশ পক্ষে জীবমনসোরাস্মন্য ্তর্ভাবেনৈতান্তে কাদশ নব । পক্ষে৯ষ্ট গ্রকৃতয়ঃ  পুরুমশ্চ | 

বিক।বাণানন্তর্ভাবঠ ॥ ২২ ॥ 

উপসংহরতি ইতীত্তি এভিঃ গ্রকারৈ: 'গ্ররূতি পুরুষ ভেদ হ্রাপনায়েত্যর্থঃ । ১৩ ॥ ৰ 

আত্র পৃচ্ছতি গ্রকৃতিরিতি আত্মন1 গড়াজড় স্বভাবেন নিলক্ষণৌ। অন্যোস্টাপা শ্রয়াৎ । 

পরস্পর পরীহারেণাপ্রন্ঠীতেরিতার্থঠ ॥ ২৪ ॥ | 
সা এ ৬০৪০ ৯ এ ৬ ৬৮ শপ ০০ পক শা আপ শি পা পপ ৯ ৮০০ পাপ? আপ পান শি পি শিট শিস শিল্পকলা তি পি শা পপ লাক 

ক্লমসন্দর্ভঃ ! 

মন এবং আত্মা এই সপ্তদশ মাত্র তত্ব ॥ ২১॥ 
ষোড়শ তত্বগণনায় আত্মাকেই মন বলিয়া নির্দেশ করত তদস্তভূতি 

বলেন, ভ্রয়োদশ পক্ষে ভূত পাঁচ, ইন্জিয় পাঁচ, মন, জীলাত্বা ও পরমাত্া। 
এই ভ্রয়োদশকে দ্বীকাঁর করেন ॥ ২২ ॥ 

খরর! এই প্রকার তত্ব মকলের নানা সংখ্যা স্বীকার করিয়াছেন, 
তাঁহার মধ্যে সুকলই নাধ্য, অযুক্ত কিছুই নহে, পণ্িতদিগের উক্তি 
কিছুই অধুক্ত বা অন্থন্দর নহে ॥ ২৩॥ | 

উদ্ধব কহিলেন হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে যদি জড় চেতন | 
রূপে শ্বভাবত পরম্পর ভিন্ন হইলেন, তবে পরস্পরের আশ্রয় ভিন্ 
পরম্পূ উপশ্লন্ধ হয়েন ন|! কেন ॥ ২৪ ॥ ূ 

ৃ ্ ৃ দিতি টিটি টির ররারিরিরিরির ইরানি রিনার. তি 

স্পা ক 



পপ হর পপ 77772 রা স্পা শপপাশিাশা শা পা শশী 2 

১১স্ক ২২জ ] ভ্রীমন্তাগবতমৃ। ৩৯৫ 
এস ৯ ০. পপ এসএ ০. লে শে শী পপ পপ শপ সস সপ 

প্রকতৌ লক্ষ্যতেহ্াতা! গুকৃতিশ্চ তথাক্মনি ॥ ২৫ ॥ 

এবং মে পুগুরীকাক্ষ মহান্তৎ সংশয়ং হৃদি। 

ছেতমহসি সর্বজ্ঞ বচোভি নঁয়নৈপুণৈত ॥ ২৬। 
_ত্বত্ে। জ্ঞান" হি জীবানাং প্রমোষস্তেহত্র শক্তিতঃ | 

ত্বমেব হ্যান্সমাঁয়ায়া গতিং বেথ নচাপরঃ ॥ ২৭ ॥ 
এ শপ পদ পাশ শপ আআ ৪ পপ পা এজ সপ ও পি সকল পাটি ০ এ পর 

!  তদে ব্যনক্কি গ্রকূতো। তৎ কার্ধা দেহে প্রকৃতি শ্চাত্মনি ন্নেবিনা তস্তা ভআগ্রহীচে 

7 দেহাক্সনবে। ভেদো লঞ্গাত উঠি ভাবঃ॥ ২৫1 

| হৃদি বর্তমানং সংশয়ং নয়ে যুকেী গৈপুণ্যং 'গ্রাবীণাং যেষাং তৈ২ ॥ ২৩ । 

1 জ্ঞাহপীতুযুক্তং তত্র হেতুমাহ হি যন্মাৎ তৃত্ঃ ত্বৎ গ্রমাদাদেন অব্র.জ্ঞানে গ্রামোযো 
ূ ভ্রংখঃ তে শক্তিতঃ মায়াত£ নন্ু শ্বগ্রকাশগ্াম্সনঃ কথ জ্ঞান" প্রমোষঃ জ্ঞানদানে তৎ 

। প্রমোষে বা মম কিং গ্রয়োজনং তত্রাহ ত্বমেবেতি ॥ ২৭ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

এবমিতি যছুক্তং তত্র প্রভগনন্মতং জীবেশ্বর ভেদপক্ষমেব হেতুছ্েন দর্শয়তি তত্ব ইতি। 
৷ শক্তিতে! মায়াবৃত্তিত এবেতি তন্ত তত্রানাসক্তস্ত নৈথ্ব্ণাং নিরস্তং। নন্ু মায়াবৃতানাং 

| মত্বং কথং জ্ঞানং স্তাঙ কথ বা! স্বগ্রকাশত্তাত্মনে| মায়য়। জ্ঞান প্রমোষ স্তত্ঞাহ ত্বমেবেতি 
পূর্ন মায়। দুরীকরণে তবৈৰ শক্িরুত্তরত্র মায়য়! স্বদর্গীকৃতদস্াক্জাভি ভব লামখ্যমন্তেেব 
! ইতি ধবনিতং। তদেবমষ্টাবিংশতি মহায়ঃ ষড়িংশতি পক্ষ এবমনেন দৃট়ীকতঃ ॥ ২৭ ॥ 
111২৮ ॥ ১৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২। 

| প্রকৃতিতে অর্থাৎ তৎ কার দেহেতে আত্মা লক্ষিত হয়েন এবং 
আত্মাতে প্রকৃতি শক্তি রূপে লক্ষিত হয়েন, সুতরাং অহং জ্ঞানে 

| দেহান্তর অভেদ প্রতীতি জন্য তছুভয়ের ভেদ লক্ষিত হয় না ॥ ২৫। 
হে পুগুরীকাক্ষ ! আমার হৃদয়ে এই রূপ মহৎ সংশয় উপস্থিত 

হইয়াছে, হে সর্বজ্ঞ! নীতি নিপুণ বাক্য দ্বার আমার এই সংশয় 
আপনি ছেদন করুন ॥ ২৬।॥ 

যে হেতু আপনার মায়! শক্তি জন্যই জ্ঞ।(নের নাশ হয় এবং আপনার 
প্রসাদেই লোকের জ্ঞান জম্ঘে, অতএব আপনিই আপনার মায়ার গতি 
জানেপ, অহ্যে জানে না ॥ ২৭॥ 

ক... ৮.১: রি... সপ মিিিিউিউউউিউসিনিউরএি ররর ররর ১0১১১ 

স্পা পেশ 
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১৫ 

৩৯৬ ক্রীমদ্ভাগনতমূ | [ ১১স্* ২২অ ৰ 
8 5-% হর 
ভ্ীভগবাঁনুবাচ ॥ ং 

প্রকৃতিং পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুতর্ষন | ৰ 

এম বৈকারিকঃ সর্গো গুণ ব্যতিকরা ত্বক ॥ ২৮ ॥ 

মমাঙ্গ মায়া গুণমধানেকধ। পিকল্পবৃদ্ধী : 
শচগপৈর্বিধত্তে। বৈকারিক স্ত্রিবিধো 

হধ্যাত্মম়েকশখাপিভূতমধিদৈব মন্যৎ ॥ ২৯ ॥ 
দৃগ্পমার্কৎ বপুরত্ররন্ধে, পরম্পরৎ সিদ্ধাতি 

বিকারাবিকারিভ্যাং নানাত্বৈকত্থাভাং সাপেক্ষনিরপেক্ষাভযাং গ্রকাশা প্রকাশাভাং র 

অতান্ত ছেদং বন্,মাহ গ্ররুতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকয্লোইভাস্থ ভেদ এন কুত ইত্যপেক্ষায়াং ৰ 

প্রকৃতি শন্বোক্ত দেহাদি সংধাতস্ত বিকারিত্ং তাবদ্র্শয়তি এষ ইতি সার্ঘ দ্বাভাং এষ সর্গঃ | 

জাতে ইতি নর্গে। দেহাদি সংঘাততঃ বৈকারিকঃ বিকারবান্ ত্র হেতুঃ গুণবাতিকরাতআ্মক£ ূ 

গুণ ক্ষোভকৃতঃ ॥ ২৮ ॥ ূ 

নানাত্বমাহ মমেতি বিকল্পং ভেদং তত্ধদ্ধীশ্চ অনেকধাত্বং গ্রপঞ্চয়তি বৈকারিকঃ অনেক ূ 

বিকারনানপি স্থুলগার্গেণ তাবজিবিধঃ ন্ৈবিধামাহ অধ্যায্মমিতোক রূপ* ॥ ২৯॥ | 

তানি রূপাণি দর্শঘতি দৃগধাম্মং রূপং অধিভূতং অত্র রন্ধে, চক্ষু গৌঁলকে গ্রবিষ্টং আর্কং ূ 

বপুরধিদৈবমিতি সাপেক্ষ গ্রকাশম(হ পরম্পরমিতি | চক্ষুষ! রূপং জ্ঞায়তে তদন্থানুপপঞ্ত। 

তদধিষ্ঠাজী দেবতা ততশ্চক্ষুমঃ গ্রাবৃত্তিঃ তত] কপ জ্ঞানং এবসেৰ ব্রয়ং পরষ্পরং পিধাতি 
চারার এপ পাপা পাপা পম পাশে পপ ০ পাপী পা পাজি পা পা "০ অস্প ০৮০৯, পাস আপ রর (০৯ া  পপ াস-ত 

ভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব ! প্রকৃতি ও পুরুষ : 
এ উভয়ের স্বরূপ অত্যন্ত ভিন্ন, যে হেতু এই প্রাকৃত দেহাদি সমূহ ৭ ূ 
ত্রয় পরিণাম রূপ বিকার মাত্র ॥ ২৮ ॥ “1 

হে অঙ্গ! ত্রিগুণ ময়ী আমার মায়া, গুণ বিশেষ -বশতঃ নানা; 
প্রকার ভেদ বুদ্ধি বিধান করে, তাহ! নানা বিকাঁর বিশিষ্ট হইলেও ৃ 

1 সামান্যত ভ্রিবিধ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক মাত্র | 
ভেদ জাঁনিবে॥ ২৯। ৃ 

চক্ষুঃ আধ্যাত্মিক, রূপ আধিদৈবিক এবং চক্ষুর্গেলকে প্রবিষ্ট দুর্ধের | 
শরীরাংশ আধিদৈবিক, ইহাঁদিগের ফলের অভাবে কার্ধ্যের অভাব জন্য | 
রি... - শী শশী শী শিশতদি ইউস 



পপ পর” এ এ. উপ ৯ সি সা ই পপ অপ শপ ও 

চি, 000 
| ১১ক্ষ ২২আ শ্ীমদ্ভাগবতম্ । ৩৯৭ 
1 

] সি ১১000 ০০০ 

যঃস্বতঃ থে । আত্মা যদেষামপরে। 

ঘ আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাইখিল সিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩০ ॥ 

এবং ত্বগাদি শ্রনণাদি চক্ষুর্ভিহ্বা 

দিনাপাদি চ চিন্তযুক্তং ॥ ০১ ॥ 

যোহসে। গুণক্ষেভকতো বিকাঁরঃ প্রধান 
স্পা সপ শি রী পা ও পপি আপ সপ পপ পপ ৮ আপ আও ০ শপ এল স্পা পা পপ 

৷ অত্র রন্ধ, ইতি বিশেষণ ব্যাবর্তামাহ দৃষ্টান্তোপযোগি তয়। যস্ত্র খে আকাশে অর্কে। বর্ততে 

মওাস্মা যু স্বতঃ মিধান্ি চক্ষু বিশিত্তেপি গ্রতিযোগাপেক্ষা ভানমারেণ শ্বত ইতুক্রং 
ইনানীমাত্মনে। নিকারিত্বাদ্য ভাবে হেড়মাহ যদযম্মাদাক। এফামধ্যাত্মাদদীন।মাদাঃ কারণ' 

মহ এক রূগঃ অভিন্নশ্চ হম্মাদেছেযাহপবে। ভিন্নঃ স্ব গ্রকাখকহাদপীত্যাহ স্বরানুভৃতা। 

ন্বতঃ সিদ্ধ প্রকাশেন অখিলানা* মিদ্ধানা" পরম্পর 'গ্রক1শকানামপি প্রকাশক: সর্বেষামপি 

মামাণ্ঠ 5 চিৎ গ্রাক্ষাশ বিষষত্বাৎ অতএব তশ্ত স্বপ্রকাশহ্ং মিদ্ধং ॥ ৩ ॥ 

চক্ষরষ দর্শিতং ব্ৈপিধ/মিজ্রিয়ান্তরেঘণাতি দ্রিশতি এবমিতি যথ! চক্ষুরেবং ত্বগ।দা 

পীঠার্থঃ হক্ ষ্পর্শে। বায়ধরিতি শ্রদণং শখে। দিশ ইঠি জিহ্বা! রমো। বরুণ ইহি নাস 

গন্ধোইশ্বিনানিতি চিদ্বেন যুক্তমপ্তঃকরণাস্তবমিতি তত্র চিত্তং চেতয়িতবাং বাসুদেব ইতি। 
মনে। মন্তবাং চক্র ইন্চি বুদ্ধি বোদ্ধবাং ব্রন্দেন্ঠি অহস্কারোহ্হং কর্তবাং রুদ্র ইত্যেবং ভ্রিবিধ 
মিতার্থঃ ॥ ৩১ ॥ ূ 

ননুচ পুনরপি বৈলক্ষণামাররমেবোন্তঃ ত্রিবিধ গ্রাপঞ্চ ািরিক্তান্ম আশিস কুতঃ | 
০০ ০ ০ ওর... পা 

এ তিনই পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু আকাশ মণ্ডলে যে সুর্ধ্য মণ্ডল তাহা স্বতঃ 
সিদ্ধ, যে ছেতু আত্মা এই আধ্াত্বিকাদি মকলের কাঁরণ অতএব তিনি, 

(মে সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতঃ সিদ্ধ প্রকাশ দ্বার! অখিল প্রকাঁশকদিগের 
প্রকাশক, সুতরাং তাভার প্রকাশ স্বতঃ প্িদ্ধ | ৩০ ॥ 

চক্ষুর ন্যায় ত্বক স্পর্শ ও বায়ু, শ্োত্র শব্দ ও দিকৃ, জিহ্ব! রল ও 
বরুণ, নামিক1 গন্ধ ও অশ্বিনী কুমার, চিত্ত চেতয়িতব্য ও বাস্থদেব, এবং 

মন মন্তব্য ও চক্র ইত্যাদিও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 
জানিবে ॥ ৩১ ॥ 

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি মন্তৃত মহতত্ব হইতে উৎপন্ন, গুণ ক্ষেভকারী 
রী টা ০ সাজপুলাত, ব শর ব্য সপ পপ 

দারা পবা রর ০ রা পপ সপ ০ ও তাহারা সস ক 



পেস পাপা পাপা পীপসিাশ শি সপ শাপলা 

৩৯৮ জ্ীমদ্তাগবতমূ । [১১ন্ ২২ন। 
পপ 

পপ পসপস ওপ্পপ স  পজপস্প্  - ওসসপা  পাপ 

যূলাম্মহতঃ প্রসূতঃ | অহং ভ্রিবিন্মোহ 
বিকল্পহেহ বৈকারিকন্তামস এন্ড্রিয়শ্চ ॥ ৩২ ॥ 

আঁক্সাপরিজ্জীনময়ে। বিবাুদোহ্ৃস্তীতি নাস্ভীতি 

ূ ভিদাত্মনিষ্ঠঃ | ব্যর্ধোহপি নৈবোপরমেত 
| 

টি ১ শী ০ পাপ্সপস্পাসপপাশীিসসিসপসাসিপা আপা পাস সত শা শী সপ শি 

পিসি 

স্যাং অহঙ্কার নিবৃত্তা তৎ রুত ব্রিবিধ বিকল্প নিবৃট্ভ্াবেত্যাশয়েনাহ যোঙমাবিতি 
সোহুসাবতঙ্কারং তমেবাহ গুণ ক্ষোভ করোতীতি তথ। হত: পরমেশ্বরাৎ কালাদ্ব! নিশিত্তাৎ 

গ্রধানং মূলমুপাদ্ানং যন্ত তশ্মান্াহতঃ গ্রহ্থঠো বিকার£ স ত্রিবিধঃ মোহময়স্থা বিকল্পস্ত 

হেতুঃ 1 ত্রিবৃত্বমেবাহ বৈকারিক ইতি ॥ ৩২॥ 
সকুতে। নিবর্ততে আত্ম! জ্ঞান বিলামতত্বাৎ তজ্জ্ঞানেনেন্য।শয়েনাহ আত্মাপরিজ্ঞান 

ময়ঃ নন কণং মোহময়ন্ব* বিকল্পগ্তাতস্কারস্ত বা কৈশ্চিৎ সতাতাঙ্গীক্কারাঁৎ ভত্রাহ বিবাদ: 

ইতি অয়* ভি আত্মনিষ্ে। বিবাদোপি আস্মাহগরিজ্ঞানময় ইত্যান্থয়ঃ বদ্ধ! বিবাদঃ সর্রবোগি র 

৷ ভিদাত্মনিষ্ঠ এন নতু বস্ত মাত্র নিষ্ঠঃ অনঃ বাদিলাং পরস্পর যুক্তিভিরেন ঠা 

তেদন্ক মোহময়ত্বং সিদ্ধাতি । নন্ধু যদাহঙ্কারে। বিকল্পশ্চ নাস্তি অলং তি” উরি 

শ্রমেণ তত্রাহ ব্যর্োপি মর্থরহিতে পি স্বলোকাৎ স্বরূপ ভূতাৎ যন্তে। বহিমুখানাং নৈবোপ ৃ 

পপ সপ | পেপপপজজসপ্পপ্াপপপী শী পল্লি - 

সপ শপ পপ শপ পি ৪৭ ও পপ আজ ২৮ জি শী ৮৬ ৮৮০ পিল শী পপ শ শশ আপিল পি পক” ভিসিট "রন এও 

ক্ররমশন্দ্ভঃ 

প্র মোহহ'কারঃ কেন নিবর্কতে উচ্যতে। য়ং দ্দিতীয়ান্ডিনিবেশতঃ স্তাদিতাদানু- 

সারহামদ্বহিমুর্থত। নিদানত্বেন মদন্তম্্থ তৈবেহা।হ 'আাত্বা পরিজ্ঞান ময় ইতি 

স্বাশ্রয়াদপি মত্ত পরাবৃন্ধধিয়াং পুং সা* যৎ আত্মা পরিজ্ঞানং স্ব ্ব রূপ! তি 

স্তন্ময়ে! যে। নিজমত পরমতয়ে! রম্তীতি নান্তীতি ভিদার্থ নিষ্ঠে। বিবাদ: সোহ্র্থ শুস্তেরপি 
নৈবোপরমেত ইনি মদ্দহিষুখতায়াং সত্যা* বিবাদ মাত্রং না জ্ঞান মুদয়তে'। 

পা শপ ইস তপতি সী পেশ 
পপ পপ | বি পপ টপ জপ ০ পপ পপ পপ পপ চপ শা 

| ও মোহময় বিকপ্পের হেতু যে অহঙ্কার রূপ বিকার তাহা তিন প্রকার 

| অর্থাৎ বৈকারিক, তামম ও ইক্ড্রিয় জন্য ॥ ৩২ 
আত্মা জ্ঞানময় কিন্তু তদ্বিষয়ে অস্তি নান্তি ইত্যাদি যে বিবাদ তাঁহ। 

কেবল ভেদ জ্ঞান মাত্র বস্তত নহে, উদ্ত বিবাদ বার্থ হইলেও স্বরূপ 
ভূত ঘে আমি আমা হইতে বহিমুখ পুরুষদিগের তাহা কোন প্রকারে 
টা রে 

& 



পপ পা পপি শি পপ পাপ শপ পোপ সপ পাশপাশি পিপি শী ৩ 

চার না 
। ১১ক্ষ ইইআ ] স্বীমভগবতম্ । ৩৯৯ 1 

পেশ পি স্পোাশপ শপপাীস্পি পীশীশটি শি শি পপি পিসী পপ টস স্পা 

পুংনাঁং মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ॥ ৩৩॥ 

ূ প্রীউদ্ধব উবাচ ॥ 
ত্বতঃ পরারৃতধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ ক্রর্মভিঃ প্রভো। 
উচ্চাবচান্ মথাদেহ।ন্ 4 বিস্জন্তিচ ॥ ৩৪ ॥ 

তন্মমাখাহি গোবিন্দ ছুর্বিবিভাবামনাতভিঃ | 

নহেতং প্রায়শে। লোকে বিদ্বাংসঃ সম্তি বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ 
উ)ভগবানুবাচ ॥ 

মনঃ কর্দ্মময়ং নৃণামিক্িয়ৈঃ পঞ্চভিযুতিং | 
1 

পিউ পপ পপ পা প্রা চিন 

রয়ে প্রত্যুত তৎ কৃটৈ5ঃ ক'য়ভিরুচ্চ নীচ দেহেবু সংসরস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

| তন্ধ পৃচ্ছ্তি ত্বন্ত ইতি ব্যাপকন্তাম্মনো দেহাদ্দেহাস্তর গমনং অকর্ত,ঃ কর্্মাণি নিতান্ত চ 
| জন্ম মবশাদীনি কগমিতি ভানঃ ॥ ৩৪ ॥ 

|. এত্রিদ্বা'সে। ন সন্ভি হি যন্মাৎ মায়য়। বপিতা: মোহিভাঃ ॥ ৩৫ ॥ 
লিঙ্গ শরীরাপ্যামেন জর্ব* ঘটন ইতুত্তরমাহ মন ইতি গ্রধানত্বেপি পঞ্চভিরিস্তি | 

ূ নির্দেশোহগ্ঠেসামুপলক্ষণার্থ: দেহাদ্দেচান্গর' গ্রাতি বাকি ততোহন্ত্র বাম্ম! তন্মনোনুবর্ভতে 
্স্পীশি পেট পর ডা পর পপ শা জর গজ পাক পা শা ভাজ 

ূ ্তমসন্দমভঃ | 
। পনম প্রকলার্ণ লক্গণমৎ প্রাপ্শিস্ত মুখায়েনার্থ: 0 ৩৩ ॥ 

অন্ত ইতি যুখাক" | ভচ্চ ৯:। তত্র স্বমতে ব্যাপকশ্তোত্র নিরীহন্তেতি বাচ্যং 1৩৪।৩৫। 

তদনুবর্তীতে তদারূঢশ্চলতি হদারূঢত্বাচ্চলনেনৈৰ চলতি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ 1 

নির্ত্ত হয় না ॥ ৩৩ ॥ 
,  উদ্ধন কহিলেন হে প্রভো! তোম। হইতে বছিমুখ যে সকল 
পুরুষ তাহারা স্বকৃত কর্ম দ্বারা কি রূপে উচ্চ নীচ গতি প্রাপ্ত হয় এসং 
কি প্রকারেই বা তাহ! পরিত্যাগ করে ॥ ৩৪ ॥ 

হে গোবিন্দ! ইহলোকে প্রায় মকলেই মায়া মোহে বঞ্চিত, 
সুতরাং ইহার তত্ব জানে এমন লোক প্রায় নাই, অতএব অন্য 

লোকের দুর্ধিিভাব্য এই ন্ষয় আপনিই আমার নিকট বাক্ত করুন ॥৩৫ 
ভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যদিগের ইন্ট্রিয়গণের সহিত কর্মময় মনই 

ইহলোক হুইতে লোকান্তরে গমন করে কিন্তু আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন 
৮ শা শপ এরর (উহার... _ 

সপ সপএপত পি শশিশা 



- শাশশা পাটি শশা পা পা কিপার 

৪০০ শ্রীমদ্ভাগবতমূ। [ ১১স্ক ২২অ 

লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্তয আত্ম। তদন্ুবর্ততে ॥ ৩৬ ॥ 

ধ্যায়শানোহমুবিষয়।ন্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ। 
উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্ৃতিস্দনুশাম্যতি ॥ ৩৭। 
বিষয়াভিনিবেশেন নাত্ীনং যৎ ন্মরেৎ পুনঃ । 

জন্তো বৈঁ কম্যচিদ্ধেতো ম্বৃত্যুরত্যন্ত বিস্বৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥ 
জন্মত্বাজতয়! পুংমঃ সর্ববভাঁবেন ভূরিদ | 

পা হার চিএ, ৯ ৯... অপ সপ পপ 

অহঙ্কারেণানুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥ 

মনসোঙপি পূর্বদেহ বিয়োগাপেহান্তর যোগশ্চ কথং ভবতীতি চেৎস্থতি বিয়োগ 

যোগাভ্যামিতি বন্ক,ং তয়োঃ কারণমাহ ধ্যায়দিতি । মনঃ কর্ম তন্ত্বাৎ কর্মোপস্থাপিতানৃ 

 দৃষ্টান্ বা অনুস্রতাঁন্ বেদোক্ান্ বা অনুধ্যায়ৎ অথানস্তরং ধ্যায়মানেষু উদ্যৎ আবির্ভবৎ 

 পূর্বব বিষয়েচ সীদৎ লীয়মানং ভবতি তদনস্তরং তন্ত স্ৃতিঃ পুর্ব্বানুসন্ধানং নশ্তীতি ॥ ৩৭ ॥ 

ততঃ কিমত আহ বিষয়েতি কর্ম্দোপন্থ।পিত দেবাদি দেচেষু অন্যন্তাভিনিবেশেন 

আত্মানং পূর্ব দেহং পুন মনে! ন ন্রেদিতি যং সৈব যাতন। দেহাভিনিবেশন 'ভয় শোকাঁদে 

দেঁবাদি দেহাভিনিবেশেন হর্ষ তর্ধাদেহেতোঃ পূর্ব দেহেহতান্ত বিস্বৃতি রহঙ্কার নিবৃত্তি 

স্তদ্রভিমানিনে! জন্মে জীবন্ত মৃত্যুকচ্যতে নতু দেঁহবন্নাশঃ ॥ ৩৮। 
জন্ম বিষয়ন্ত দেহন্তাত্ম তয়! স্বীকৃতমভিমানং আহঃ নতু দেহ বছুৎপত্তিঃ নহি 

পুজ।দি বৎ গ্রীত্যতিশয় মাত্রেণ কিন্তু সর্ব ভাবেন অভেদেনাহতে। দেহেহন্িমান মাত্রেণ 

২০০৯৯ এনা ওটি ৫ সক আপ পপ পপ পাপা পাপা 4: পপ পপ? পপ পা শি পা পা জা পাস | পা পাপা স্পজাপপী পাপা শত ১০ শিপ শী? কাস পপ ূ 

হইয়াও তাহার অনুবর্তীঁ হয়েন ॥ ৩৬। 
কর্ধাময় মন কর্োপস্থাপিত দৃষ্ট শ্রুত গ্রতি বিষয় ধ্যান করত পরি- 

শেষে কর্্মানুলারে আবিভূতি ৷ তিরোভূত হয় এবং তৎ পশ্চাৎ স্মৃতিও 
বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥ ূ 

কর্দ্মোপস্থাপিত বিষয়ে অত্যন্তাভিনিবেশ জন্য হর্ষ শোকাদি হেতু 
বশতঃ কোন জন্তরই আর পূর্বব দেহ স্মৃতি থাকে না, এই .যে অত্যন্ত 
বিস্মৃতি ইহার নামই স্বৃত্যু ॥ ৩৮ ॥ 

পুরুষের অভিমান বশতঃ আম্ম রূপে যে বিষয় স্বীকার তাহারই 
চা: , ূ রর 4 

শফি 



১১ক্ক ২২অ ] শ্রীমন্তাগবতম্। ৪০১ 

বিষয় স্বীরুতিং প্রানু্থা স্বপ্ন মনোরথঃ ॥ ৩৯ ॥ 

: দবপ্নং মনোরথং চেথং প্রাজনং ন ম্মরত্যসৌ | 
তত্র পূর্ব্বমিবাত্বানমপূর্ববঞ্চানুপশ্ঠযতি ॥ ৪০ ॥ 
উক্জিয়ায়ন শ্ষ্ট্যেদং ব্রৈবিধাং ভাঁতি বস্তুনি | 

বহিরন্তর্ভিদ| হেতুর্জনোহসজ্জ নকৃদঘথ। ॥ ৪১ ॥ 

উৎপত্তিমরণে দৃষ্টান্ত দ্বয়ং যথা! স্বপ্নশ্চ মনোরথশ্চেত্যর্থ: ॥ ৩৯॥ 

ৃষ্টাস্তোৌ বিবৃণোতি স্বপ্নমিতি তত্র স্বপ্রাদ্দৌ পূর্বঞ্চেতি অপূর্ববমিব চেতান্বয়ঃ পূর্বব সিদ্ধ 
মেবাত্মানং অপুর্ববমদায জাতমিব গশ্ঠতীতার্থঃ ॥ ৪৯ ॥ 

উপমংহরতি ইন্দ্রিয়ণাময়নং মনঃ তশ্ত দেহান্তরাভিনিবেশেন য। স্হি কৎপত্তি স্তয়! 

বস্তনি আত্মনি তদভিমানেনেদং ত্রৈবিধ্যং উত্তম মধাম নীচত্বং অসদেব ভাতীতান্বয়ঃ এব 

আম্মা বাহ্যাত্যন্তর ভেদ হেতুশ্চ ভবতি বাহ বিষয়ান্ হুখাদীংশ্চ গশ্তীতার্থঃ। যথ। 
জনো জীবঃ স্বপ্নে বহৃন্ জনান্ দেহান্ বহ রূপান্ কুর্বন্ পশ্তন্ বহু রূপো৷ ভবতি তদ্বৎ। 

যদ্ব। ইদং ব্রৈবিধাং অধ্যাত্মাদি রূপং ভাতি অসজ্জন কৃৎ ছুষ্টপুজোৎপাদকঃ জনঃ পিত। 

 শ্বমং সমোপি পুজ্রাভিমানহঃ তদরিমিআ্রাদিযু ঘথ) ভেদ হেতু ভ্বতি তন্বৎ ইতি অন্যৎ 
| সমানং ॥ ৪১॥ 
রঃ 

পপ পপ পাপী পাপী পপ পাপে সপ আপা পাপ পাপ পাপ ৩ 

ক ০ রস ওপার 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

্বপ্রমিতি তৈ:। তত্র পূর্বং চেতাযাদৌ পুর্ন্বং চাপুর্ববমিবেত্যন্ব় ইত্যেব বক্তব্যং ॥ 3*| 

॥ ৪১ ॥৪২। ৪৩ ॥ 8৪ ॥ 

। নাম স্মৃতির উৎপত্তি, অর্থাৎ জন্মা, যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ ॥ ৩৯ ॥ 

এই রূপ প্রাক্তন স্বপ্ন ও মনোঁরথ স্মরণ হয় না, কিন্তু গ্রাক্তন 

যে আত্মা তাহাকেই অপূর্ধব রূপে অর্থাৎ নৃতনের ন্যায় দর্শন হয় ॥ ৪০ | 

মনের দেহাঁস্তরীভিনিবেশ বশতঃ আজ্মাতে উত্তম মধাম অধম এই | 
তিন প্রকাঁর অসতভাব প্রকাশ পায়, এবং এই রূপ আত্মাই বাহ ও | 
অভ্যস্তর ভেদের হেতু হয়, যেমন জীব স্বপ্নে বছ দেহ দেখিয়া বু রূপ 

হয় তদ্রাপ। ৪১॥ | 

ঠ& 244 ৫ 



সঙ 

৪০২ শ্রীমন্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ষ ২২ 
পপি পতি শী সপ আপ চাস এপি পপ শিপ শপ শালা 

নিত্যদাহৃঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তিচ। 
কালেনালক্ষ্যবেগেন সু্ত্বাত্রমদৃশ্ঠাতে ॥ ৪২ ॥ 

যথ।্চিষ।ং শ্রোতসাঞ্চ ফলানাং বা বনম্পতেঃ । 
তথৈব পর্বভূতানাং বয়েবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥ 

সোহয়ং দীপোহর্চিষাং যদ্বচ্ছেণতসাং তদিদং জলং । 
পপ আপা শপিপলাল আপস আর | আপস | পাশ স্পা 

এ শান্তি শি পাশ শশা শিপ 

পপি শা পক পানর পাস্তা শা  সস্পপ মি পপ পপি | পপ পাশ 

তদেবং লে।ক প্রসিদ্ধো৷ জনয মৃত্যু নিরূপায স্থক্মা বপৃষ্টাৰপি তো বৈরাগায় নিকপয়তি। 
নিহাদ। গ্রাতিক্ষণং ভূতানি শরীরাণি উৎপদান্তে নশ্তপ্টিচ কালম্ত(তি ুক্ষত্বাৎ তত্কুত ভবন 

মভবনং ব1 অবিবেকিভি নঁ লক্ষ্যতে ॥ ৪ষ ॥ 
সতো! রম মরণয়োরজ্কানে কারণ তত্তবেৎ সত্মেব কুত শ্তয়োরিগাশঙ্কানুগানেন 

সাধয়তি অর্চিবাং পবিণামাদিভিঃ শ্রোতমাং গন্যাদিভিঃ ফলানাং রূপাদিভি ধর্থাবন্ত! 

বিশেষাঃ কৃতাঃ কালেনেতি পূর্স্ানুষঙ্গঃ আদি শব্দেন তেজে। বল কৌখলাদীনামুপাদানং 

বিমতং প্রতিক্ষণোৎপত্তি বিনাশ বৎ অবস্থ। ভেদ বন্ধাৎ দীপজালাদিনদিতানুমানং ॥ ৪৩। 

কথং ভর্হি প্রহাভিজ্ঞ| তদ্বদেব সাদৃষ্তাবলম্িনী গ্যাহ সোহ্য়মিত্তি সাৃশ্তাদর্চিবানে 

যথ! সোহয়ং দীপ ইনি গ্রত্যভিজ্ঞ। যথা চ আোতসা* প্রবাহ জলানামেব শিং জলগিগ্ি 

তথ! সে।হয়ং পুমানিভি ধীগীশ্চ মুষ। নুণ।ং বহৃনাং শরীরিণাং মৃষ। ব্যর্মায়, ধেঁধাং অবিবে 
৫০৮০৮ গস বাপ ক ক সপ ০৯ এপ | ৮০৯ আপ ৪ শিলা ২ শাটপগ ৭ সপ সপ টি চলন 

এই প্রক।রে লোক প্রসিদ্ধ জন্ম মৃত্য নিরূপণানস্তর, সময হ জন্ম সৃতূঃ 
যদিও জিজ্ঞাসা হয় নাই তথাপি বৈরাগ্য নিমিত্ত এ দুইটী নিরূপণার্থ 
কহিলেন, হে উদ্ধব ! প্রাণিদ্িগের শরীর সকল অলক্ষাগতি কাল 
সহকারে গ্রতিক্ষণে উদ্পন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, কালের সুন্ধত্ রর | 
অবিবেকী লোকের! তাহ! দেখিতে পায় না ॥ ৪২। 

যদি বল উত্ত প্রকার জগা স্বৃত্যু জানা যাঁয় না, অতএব অনুমান দ্বার। ! 
সাধন করিতেছি শ্রবণ কর, যেমন কাল সহকারে পরিণাম দ্বারা তেজের, 
গরবাহ তাঁগ দ্বার! শ্রে।তের ও পককতা দ্বার! রুক্ষ ফলের অবস্থা বিশেষ 
কত হইগ্নাছে, তদ্রুপ কাল সহকারে কল ভূতের বয় ও অবস্থাদি কৃত ূ 
হয় ॥8০॥ ূ 

তথাপি যেমন তেজের সেই এই দীপ ও শ্রোতের সেই এই জল ূ 

ঠা. : $ 



৩০ ০ পাস 1 কপ পপ থপ জা পপ পপ অপ জিত সা আপা সা আর চে শা স্পা জাল পিসি পপ টি জি 

ন্ নি 
১১ক্ক ২২আ] ভ্রীমন্ভাগবতম্ । ৪০৩ ূ 

সোহয়ং পুমানিতি নৃণাং ্ ষ। গীর্ীায়ুষ!ং ॥ 8৪। ূ 
মান্বস্ত কর্শাবীজেন জায়চ্ে সোহুপ্যয়ং পুমান্। ৷ 

| ভরিয়তে চামরো ভ্রান্তা। যথাগ্মির্দ(রুসংস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ূ 
| নিষেক গর্ভ জন্মানি বাল্য কৌমার যৌবনং। | 

: 
ৰ 

৮ শাসিত িাপ্পসীশ পাপী 

ৰ বয়ো গধাং জর! ম্ৃত্যুরিত্যবস্থা জ্তানে নব ॥৪৬। 
এত্ত! মনোরথ য়া হ নযন্যোচ্চাবচা স্তনুঃ | 

আন্টি ৮ পাকশী শি শশা শাক 

 কিনাং ছেষাং ভবতি ॥ ৪8. 

দন কথং দেহাধ্যাস বত: পু'মঃ কর্ম জন্ম মরণাদীনি মস্তি নাগ্ত্েতি ব্যবস্থা নহি ঘটতে | 

| ঘটগ্ত পু্ষ ভেদেন মত্বমসন্তঞ্চেন্তি ন মক্ঞস্তাপি বন্তত স্তদভাবাদিভ্যাহ মাস্গম্ত নৈণাম্থনঃ 

কর্মণ। বীজ ভূতেন নে।পি অজোপি পুমন্ জায়তে অিয়তেচ কিন্তু আয়" ভ্রান্ত। আজন্মাপি 

জায় ই অমরোপি অ্রিরহ ইব যথ। মতা ভূত স্তেজে। রূপোহগ্িরা কল্পাস্তমবস্থিভোপি 

দক সংযোগ নিয়োগাভযাধ জন্ম নাশো গ্রাপ্পোতি তদ্বৎ ॥ 8% | 

সিদ্ধনৎ কৃত্। উক্তাবয়োবস্থাঃ গ্রপঞ্চর়তি নিসেকে। ছঠরে 'গ্বেখং গর্ভ স্তন্মধো বুদ্ধিঃ 
ৰালামাপঞ্চমান্ধাৎ কৌমারদাষোড়শবর্ষ।ৎ। তভে| যৌবনমাপঞ্ চত্বারিংশহঠ 1 তনে। 

বয়োমপ্যং আষষ্টি বর্ষা তছুপরি মৃত্যুঃ ॥ ৪৬ ॥ 

দেহ নন্বন্ধাৎ জন্ম মরণাদীনীত্যুপপাদিতমর্থমূপম'হরঠি এচা ইতি হন্কুটং অন্তপ্ 
্পস্ত পাপা শপ ০ পস্পিপীপিসপ পাজি 

ক্রমমন্দভঃ | 

মান্বস্ত ইতি চৈ: তত্র তদভাবাদিতি রজ্জু সর্পবৎ স্াভাবাদিতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ 
॥ ৪৮ | ৪৯ ॥ ৫০ 1 ৫১ ॥ 

শ্স্ত পপ পিস শা জপ পাপ পর পপ পপ পপ পপ | প্রা পা. চা পি শপ পপ পাপা আক 25 শী সা ০ পেশি শীল জিপি পি সপ জপ পাপ সা সপ ডল আক 

এই রূপ জ্ঞান হইয়! থাকে, তদ্রপ ব্যর্থ জীবিত অবিবেকী মনুষ্যের সেই 
এই মনুষ্য এই রূপ মিথ্যা জ্ঞান হইয়| থাকে ॥ 8৪ ॥ 

জন্ম বিনাশ শূন্য জীবাতু।র স্বীয় বীজ ভূত কর্ম দ্বারা যে জন্ম ও স্ৃত্যু 
হয় এমত নহে কিন্তু যেমন মহাভূত রূপ অগ্নি কল্পন্ত অবস্থিত হুইয়াও 
কাষ্ঠ সংযোগ ও বিয়োগ মাত্রে জন্ম মৃত্যু-গ্রাপ্ত হয়, তদ্রেপ অজ ও, 
অমর হইয়াও ভ্রান্তি বতঃ জাত ও মুতের ন্যায় হয়েন ॥ ৪৫ ॥ 

নিষেক গর্ভবাস, জন্ম ও বাল্য, কৌমাঁর, যৌবন এবং মধ্য বয়স, 
জরা, মৃত্যু, শরীরের এই নয়টী অবস্থা ॥ ৪৬ ॥ 

শরীরের উচ্চ নীচ মনে।রথময়ী এই শকল অবস্থা বিশেষকে 
ছি | 

কার, হিটার 



সপ শী ও ০১ আল ক? পাপ ৯৮ পপর এপ প-সস ড। 

8০৪ জরীমন্ভাঁগবতম্ । [ ১১স্ক ২২অ 
টিটি তে নি ৮ শাকিল শী শীশীশি শি শপ পা শিপ পপাশ সপ পা পিপল পক পা পেস পপ পেস 

গুণসঙ্গাদ্রপাদত্ে কচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ॥ ৪৭॥ 

আত্বনঃ পিতৃ পুল্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ | 
ন ভবাপ্যয় বস্ত, নামভিজ্ঞো দ্বয় লক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥ 

তরোবীঁজ বিপাঁকা ভ্যাঁং যো বিদ্বান জম্ম সংযসৌ। 
তরোর্বিলক্ষণে দৃষ্ট এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্ ॥ ৪৯ ॥ 
গ্রকৃতেরেনমাত্মা নমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্। 

০ 
০ পপ জপ ৭ জা পপ শপ রা ৯৯ পপ পা পা জপ ৫ এ সত 

দেহস্ত তনুরবন্ত1! গুণসঙ্গাৎ প্রকুতাবিবেকাঁৎ কশ্চিৎ পরমেশ্বরানুগৃহীতঃ কথ' জহাতি 

অবস্থাবন্তে। দেহন্ত দ্রষ্টী অবস্থাবান্ন ভবতভীতি বিবেক জ্ঞানেন ॥ ৪৭ ॥ 

ননু তদানীং মৃচ্ছিতত্বেন জন্ম মরণবান্ দেহে! ন দৃশ্ঠতে তত্রাহ আত্মন ইতি পিতৃ 

দেহন্টোদ্বদৈহিকং কুর্বতোইপ্যয় দর্শনাৎ পুজ্র দেহন্ত জাত কর্্মাণি কুর্তা জন্ম দর্শনাৎ 

আত্মনঃ হ্বদেহস্তাপি 'ভবাপ্যয়াবনুমেয়ৌ এবঞচ দৃশ্ঠত্বে সতি ভবাপ্যয়বত্তাং বন্ত,নাং দেহান। 

 মভিজ্তে। দুষ্ট! ছয় লক্ষণঃ ভবাঁপ্যয় ধর্মকে। ন ভবতি ॥ ৪৮ ॥ 

এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি তরোরিতি । তরুশব্দেনোপ্তিজ্জমাত্রং লক্ষ্যতে ফল পাকান্তন্ত 
' ব্রীহাদেরিতার্থঃ যদ্ধা তরোরেবাস্তাঃ পরিণামে। নিপাকঃ বিজাৎ জন্ম তদ্বিপাকাৎ সংযমং 

নাশক বিদ্বান আম্মবিৎ ॥ ৪৯ ॥ 

সিন শসারং তি হিতে পঞ্চভিঃ তন্তেন তত্বতোই৯বিবিচা তত্ব 

শপ ৮ 
শপ 

পপি | পপি পাট ৮ শা শাসি শ -স সপ্ত শস্ট পা বশ সী পে আপ পপ পা ০০ 

অবিবেক বশত কখন কেহ প্রাপ্ত হয়, আর কোন জশ্বরানুগৃহীত জীব 
বিবেক বশত তাহা পরিত্যাগ করিয়া! থাকে ॥ ৪৭ ॥ 

পিতৃ দেহের ওদ্ধদেহাদি ক্রিয়! ও পুক্র দেহের জাত কর্ম্মাদি ক্রিয়া 
' দর্শন হেতু স্বীয় দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমেয়, কিন্তু সকল বস্তর 
উৎপত্তি বিনাশের দ্রষ্ট অদ্বয় জীবের উৎপত্তি বিনাশ রূপ ধর্ম 

নাই ॥ ৪৮ ॥ 
যেমন বীজ দ্বারা ওষধি বৃক্ষের উৎপত্তি ও ফলপাকে নাশ অথচ 
তাহা বৃক্ষ হইতে পুথক্ দৃষ্ট হয়, তদ্রপ দেহের জম্ম নাশ জীবাত্মা ও 
পরমাত্মা হইতে পৃথক্ ॥ ৪৯ ॥ 

অবিবেকী পুরুষের! তত্ব দৃষ্টি দ্বারা আত্ম বিচার না করিয়া দেছে 
2৫... 



০ এ শা সপ পপ পপর পরপর» ৯ স্পা জজ ০ ৯ সস পা ক পচ ০ যা পা জা 

১১ক্ক ২২ ' শ্রীমল্চাগবতমূ। 

তত্বেন স্পর্শ সংমূঢ়ঃ সংসারং গ্রতিপদ্যতে ॥ ৫৭ ॥ 
সত্বসঙ্গাদূষীন্ দেবান্ রজনাস্থরমানুষান্। 

তমস! ভূততিধ্যক্ত ং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মাভিঃ ॥ ৫১॥ 

নৃত্যন্ছো৷ গায়তঃ পশ্ঠন্ যখৈবানুকরোতি তান্। 
এবং বুদ্ধি গুণান্ পশ্যান্ননীহোহপ্যনুকারধ্যতে ॥ ৫২ ॥ 

যথান্তসা প্রচলতা তরবোহইপি চল! ইব। 
আসিস ০০০০০ ৭ পসরা সপ পাপা পাপ পাজি পট 

ৃষ্টা] গ্রা্কতো স্পর্শে দেহে অভিমান স্তেন সংমূঢ়ঃ প্রকৃতি ম্পর্শাতদগ,গাতিমান ইতি বা 
স্পর্শেষু বিষয়েষু সংমু় ইতি বা! ॥ ৫০ ॥ 

গুণ ভেদেন ত্রিবিধং হত্রাপি তত্তারতম্যেন একৈকত্র দ্বিবিধং মংলারমাহ সত্তবেতঠি ॥ ৫১ 

নম্থ অকর্ত,রাক্মনঃ কুন্তঃ কর্ম্মভি ভ্রমন" তত্রাহ নৃতাতে। গায়চ্ো জনান্ পশ্ঠন্ যথাহন্তু 

করোতি তদগত স্বরতালাদি গতিং শৃঙ্গার করুণাদি রসঞ্চ মনন্তন্বর্তুয়াভী তার্থঃ। 

কার্যানে গুণৈর্বলাদিত্যার্থ; অনেন দৃষ্টান্েন দৃশ্ত ধর্ম দ্রষ্টরি স্বুর ভীতি দর্শিতং ॥ ৫২। 
উপাধি ধর্মাশ্চোপহিতেইবভামস্ত ইন্যাত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি তীরস্থা স্তরবে। ধাবস্ক ইব 

অঙ্ক 

৮ থপ, শা শপ স্পা পি শা তি শপ সত ০৮ পপি শত ৩ চার পা ০ স্পা পপ ০৯৬ শা শি লা৮০০ ০:০০ ০৯০৬ পরশ ওর 

ক্রমনন্দর্ঃ | 

নৃত্তযত ইতি বুদ্ধি গুণতোহস্তদপি শ্বানং জীবন্ত দর্শিতং দৃষ্টু দৃশ্তয়ে। মিথো ভিন্ন গুণ 

ত্বাথ॥ ৫২॥ ৫৩।॥ ৫৪ || ৫৫॥ [ 
পপ ও ৯৯৯ ৮, পা ৯ পপ ৯ পাশ শপ পপ শি লট ও পপ পপ পা শসা ও বা পপ | লী পি আপ্পপপস্ | শি শত শা সপ্ত পসরা পাপা 

অভিমান বশত মুগ্ধ হইয়! পুনঃ পুনঃ সংসারে গমন করে ॥ ৫০ ॥ 
উত্তমাধম কর্্ম।নুসারে উত্কৃষ্টাপকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করত সত্ব গুণের 

তারতম্য ক্রমে খধষি ও দেবতা, রজোগুপের তারতম্য ক্রমে অস্ত্রর ও 

মনুষ্য এবং তমোগুণের তারতম্য ক্রমে জড় ও তীর্যাক জন্ম প্রাপ্তি 
হয় ॥ ৫১ ॥ 

যেমন নৃত্য গীতকারি মনুষ্যদ্িগের সেই সকল বিষয় দর্শন করত 
লোকে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তন্দরপ বুদ্ধি গুণ অবলোকন 

করত তদগ্ণে আকৃষ্ট হইয়া নিরীহ জীবও তাহার অনুকরণ করেন 1৫২ 
যেমন জল বিচলিত হইলে তীরম্থ প্রতিবিশ্বিত বৃক্ষ কল বিচলিতের 

রা 



টার সপ পপ পাপ ৮ পচ শি সপ টি শপ সপ সপ শন শপ ৩ পাপা শশী শত শি শি 

রর 
8০৬ গ্রীমন্ভাগবত্তম্ | [ ১০স্স ২২ 

| 

ণ 

- 

 চক্ষুষ। জ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীস ভূই ॥ ৫৩। 

যথ! মনোরথধিয়ো বিষয়ীনুভবো ম্বমা। 

সপ্ন দৃষ্টাশ্চ দাঁশাহ্ তথা সংসার আত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥ 
অর্থেসথবিদ।ম।নেহপি সংস্কতির্ন নিবর্ততে | 
ধায়তে। বিষয়।নন্ত ব্বপ্েহনরাগমো যথা ॥ ৫৫ ॥ 

তশ্মাদুদ্ধব ম! ্ সিষয়ানসমিক্িরৈ: ৃ 
৮০ পপ শশা সত শা শপ পাপীশিশশ শশা শশী শপ সা ৮ পাশ এ পলক পা শা শক্তি শপ? পাপা আক সপ পাপা 

দশ্ান্তে রতি কটোরিতার জলে ভিত ব্বত]ব| চঞ্চলা উবেতি পিষয় গ্রাহকেণ 

মনম1 পরিকল্পিত এব তেষু লানণাদয়ে গুণ ন বস্ততঃ সম্ভি অতো! মনো. নিবন্ধন এবায়ং 

স'সার ইচাভিপ্রেন্য গ্রাতক গুণা গ্রাহো১বভাসন্থে ঈন্তাত্র দৃষ্ট।স্থমাহ চক্ষুষতি ॥ ৫৩ ॥ 
ভোগন্তাপি মিথাত্বে দৃষ্টান্তদয়মাত যথেতি ॥ ৫৪ | 

নু যদি মুষ। হি কিন্ুগিবুত্তি শ্রমেণ বাহু অর্থে ভীতি মস্ত আম্মনঃ ॥ ৫৫ ॥ 

মতে। হোগোদ্যখো। ন কর্তব্য ইত্যাহ তন্মার্দতি ॥ ৫৬ ॥ 

ও ক্রমসন্দভঃ | 

তস্মাদুদ্ধন ম।| ভজ্ঞেতি স্কটমেব গমুপলক্ষ্যান্যান্ রতি উপদেশে। ব্জাছে । নোদ্ধবে! 

ন্বাপ ক য্দগ দন ণর্দিতঃ গ্রভৃঃ ইতি নিলি ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ 

পপ ২ 7 শীল তিশা পা ৮৮ ২ শ্পিণীি স্পপপীত শা পরা ০ শশী পা শী পপ | পপি শত ন্পাদ্পী তি পপি শী শি 

ন্যায় বৌধ হয় এবং যেমন চক্ষুদ্য় ঘৃর্ণিত হইলে পৃ থ্বী ব্ণায়মানের 
ন্যায় দেখায় ॥ ৫৩ ॥ 

হে উদ্ধব! ভোঁগেরও মিথাত্ব দেখ, যেমন মনোরথ কালেও 

স্পপ্র দর্শন সময়ে বিষয়ান্ুভব হ্ইয়। থাকে, কিন্ত তাহ! মিথ্যা, তদ্রুপ, 

আত্মারও মংসার জানিবা ॥ ৫৪ ॥ 

হে দাশাহ! বিষয় যদি মিথা হইল তবে তাহার নিবৃত্তি নিমিত্ত 

পরিশ্রমের প্রয়োজন কি এরূপ মনে করিও না, ঘদিও বস্তু সকল যথার্থ 

বিদ্যমান নাই, কেবল ভ্রম মাত্র, তথাপি ভ্রম বশতঃ সংসার নিরৃভ হয় 
না, যেন বিষয়াধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্ন কালে নানা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত 
হয় ॥ ৫৫॥ 

অতএব হে উদ্ধব! এই ভ্রান্ত ইন্ড্রিয়গণ দ্বারা অনিত্য বিষয়ভোগ 
০ 2 



ঠা ্ 
১১ক্ক ২ম ] ভ্রীমঘ্ভাগবতম্ | ৪০৭ 

আত্ম! গ্রহণ নির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রম ॥ ৫৬॥ 
ক্ষিপ্তোংবমানিতোহসন্তিঃ গ্রলন্বোইসুয়িতোহথবা । 

ূ তাড়িতঃ সন্িরুদ্ধে! ব৷ ভূত্য। বা পরিহাপিতঃ ॥ ৫৭ 

ূ নিষ্ঠযুতো মুক্সিতো। বাজৈতর্বহুধৈবং প্রকল্পিতঃ। 
শ্রেয়ক্ষামঃ কৃচ্ছগত আত্মনাত্বানমুদ্ধরেও ॥ ৫৮ ॥ 

স্ত্রীউদ্ধব উবাচ ॥ 

যখৈবমনুবধ্যেয়ৎ বদ নো! বদতান্বর ॥ ৫৯ 
আস ১১ পপ গা 

দুঃখ গ্রন্তিকারোদামমপি দানি পরমেশ্বর নিষ্ঠেনৈব ভাব্যমিত্যাহ ক্ষিণ্ড ইতি 

' দ্বাভাং ক্ষিপ্ুঃ আক্ষিপ্ড:। নুন ইতি ব1 পাঠঃ প্রলব্ধ উপহদিতঃ সনিরুদ্ধে! বন্ধ স্থাপিতঃ ॥৫৭ 

| নিষ্ট্যত নিষ্ঠীবনবিষয়ীরতঃ যুক্রিতঃ মৃত্রেণাত্রীক্কতং গ্রকল্পিতঃ পরমেশ্বর নিষ্ঠা: 

৷ প্লচ্যাবিছোপি কচ্ছ, গতঃ কষ্টং গ্রাঞ্োপি ॥ ৫৮ ॥ 

. এবখ তদক্তং ঘখাসুবুখোয়* তথ। ন: সর্বান্ প্রতি বদ ॥ ৫৯॥ 
] ৯ পপ সপ শা পপ সপ কা শপ অপি স্পা শপে পা পিপিস্পাসপা পাসিসপ্াপপাপী লাশ শা | পপ জিপ পপ আস পাস পা পপ 

ক্রমসন্দভঃ | 

।  নইন্যেকত্তে বনবচনমন্্দোর্ঘয়োশ্চেন্তি হুপ্রাৎ | পূর্ববং হি বিবিক্ক উপমংগমা 

। ইত্তাদিন! নির্জন এন সম্বাদোয়মিতি বাঞজিতং । অব চান্দুবুদ্ধোয়েত্যেক বচনান্ত এব 
ূ লিঙ. 'ায়োগ ইতি ॥ ৫৯ ॥ 

০৮ সপ 

জপ ঝি ও পাস 

ই পপ 99 ০:০৮ ও ৬ শপ 

শু 

সপ পি সপ পা এস সি শাশাশালী 

ৰ হইতে নিবৃত্ত হও এবং আাক্সবিষয়ক অজ্ঞান নিবন্ধন বৈকল্পিক ভ্রমকে 
ূ অবলোকন কর ॥ ৬ে॥ 

এবং অসৎ অজ্ঞ লোক কর্তৃক তিরস্কত, অবমাঁনিত, উপহসিত, 
1 অসুয়িত, তাড়িত, রুদ্ধ বা বিষয় বঞ্চিত হইলেও ॥ ৫৭ ॥ 
৷ অথবা নিষ্ীবন বিষয়ীকৃত, গাত্রে মুত্রিত ব1 পরমেশ্বর নিষ্ঠা হইতে 
ৰ প্রচ্যাবিত ইত্যাদি বহুকষ্টে পতিত হইলেও শ্োয়স্কাম ব্যক্তি শবীয় বুদ্ধি 
| ও বিশ্বাস প্রভাবে আত্মাকে উদ্ধার করিবেক ॥ ৫৮ ॥ 

উদ্ধব কহিলেন, হে বক্তশ্রেন্ঠ ! আমি এই সকল 'চুর্বেবোধ্য বিষয় 
যাহাতে হুন্দর রূপে বুঝিতে পারি তক্রপ আমাকে পুনর্বার উপদেশ. 
করুন ॥ ৫৯ ॥ ্ 



ও এ 
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স্থদুঃসহমিমং মন্যে আত্মস্ নদতিক্রমং | 
বিছুষ!মপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতিহি বলীয়সী। 
খতে তদ্ধপ্ নিরতান্ শান্তাংস্তে চরণাশ্রয়ান্॥ ৬০ ॥ 

ইতি শ্ীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
একাদশক্ষন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সম্বাদে দ্বাবিংশতিতমোহধায়ঃ ॥ঞণ। ২২ ॥ক॥ 

শ্রীশুকউবাচ ॥ 
স এবমাশৎসিত উদ্ধবেন ভাগবত মুখ্যেন দাশাহর্ষভঃ | 

পা পপ ০ জজ সপ কি পপ | লস শপ শি 

তুদ্বন্্ম নিরতানৃতে বিছুধামপি অসপ্তিঃ রুতমিতিক্রম" 'অপরাধং স্থদবঃসহতং মন্যে উনা- 

ঘ্য়ঃ। প্রতি: শ্বতাবঃ| নিরগ্ত সর্ব সন্দেহানেকীকৃত্তা সুদর্শন | প্রকাশিত রত্ন্তং ক্তং 
ভলামি গুরুমীশ্বরং ॥ ৬০ ॥ 

॥%॥ ইনি একাদশে জ্গাবিংশঃং ॥%॥ 

জয়োবিংশে তিরস্কাব সহনেপায় ঈর্ষাতে ৷ ভিক্ষুগীত কারেণ মনমঃ স'মমে| ধিয়া। 

হুর্জনোপদ্রবে। নূনং তুঃসঙ্গোপি মহীয়সা" | তত শতুর্ভিরধ্যামৈঃ সহনোপায় 

বর্ণনং ॥ ০ 
এভাবদশ্রিপ্যায়ে ভিক্কুগীতয়া গাথয়।! মনো! বিজয়: | উত্তরম্মিন্ প্রকৃতি পুরুষবিবেকঃ 

লা পপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

খতে তন্বপ্ন নিরতানিতি যে তচ্ছ,বণ কীর্তন।দি তৎপর৷ স্তেঘম্মাকং ন বিশ্বয়ঃ। অতন্তেতু 

ভগবত। নাত্োদাভার্ধযাঃ কিন্ত এবেতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥ 

॥* ॥ ইতোকাদশ ক্রমমন্দর্ভে দাবিংশঃ ॥*%॥ 

হে বিশ্বাত্বন্! যে হেতু প্রকৃতির বল অনতিক্রমণীয়, অতএর 
আপনার ধর্মে নিরত ও আপনার চরণাশ্িত শান্ত ব্যক্তি ব্যতীত 
অসশ লোক কৃত উক্ত প্রকার অনিষ্ট অতিক্রম কর! পণ্ডিতদিগের 
পক্ষেও দুঃসহ বিবেচন। করিতেছি ॥ ৬০ ॥ 

॥ক্%॥ ইতি একাদশে দ্বাবিংশ ॥%॥ 

ভ্রয়ৌবিংশতি অধ্যায়ে ভীক্ষুগীতা কথন দ্বারা তিরস্কার সহনোপায় 
ও বুদ্ধি ঘ্বারা মনের সংযম বর্ণন ॥ ০ ॥ 

শুকদেব কহিলেন, ভাগবতশ্রেষ্ট উদ্ধব কর্তৃক এই রূপে পার্থিত 
28. . ৮? 
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ৰ সভাজয়ন্ ভূতাযবচো যুকুন্দস্তমাব্ভাসে শ্রবণীয়বীর্য্যঃ ॥ ১॥ 
শ্রীভগবান্ুবাচ ॥ 

বাহম্পিতা সনাহস্তাত্র সধূর্বৈছূর্জনেরিতৈঃ | 
ঢুরুজৈর্ভিন্মাত্বানং যং সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥ ২॥ 
ন তথ! তপাতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্ত মর্খীগৈঃ | 
যথা তুদস্তি মর্ন্মস্থা হাসতাং পরুষেষবঃ ॥ ৩ ॥ 

কথয়স্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব। 
্খাযা আনারস পম স্থানটি 

শপাধী গতি 

নতুত্তরম্থিন গুণ বৃত্তি ধিজয়ঃ ততঃ প্রন্রিন এলগীতয়! বিষয়সলত্যাগেন মৎস ইতি 

ক্রমেণ উপায়। ভগৰহ। বর্ণান্তে আশংসি'তঃ ভূত্যন্ত বচঃ সৎ কৃুর্বন তং ভৃন্ত্যং প্রতি 

অবভাষে ॥ ১ ॥ 
তত্র তাবদল্গীকারহস্তদ্ষচঃ স"'পৃজ্জয়তি দ্বাভা।ং বাহস্পিহা বৃহস্পতে: শিষ্য অন্র লোকে 

সসাধুর্ণাস্তি ষে দুর্জনোকৈত ভিনং ক্ষুতিতং মনঃ শম়িতৃমীশ্বরঃ স্তাৎ ॥ ২॥ 
কু ইতাত আহ্ নেন্ি যথা মর্বস্থা মন্্র্মেব নিতাং স্থিত|ঃ পরুষোক্তি রূপা ইষবে| 

বাঁণ। যথ। তুদস্তি বাণয়স্তি তথ! ই-্চরে বাণ! ন তুদস্থি অস্ত স্তথা ন তপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩। 
তথাপি ময়। বক্ষ্যমাণৈর্পাটর: সর্বং সোঢু* শকামিত্যতিপ্রায়েণ ইতিহাসং প্রস্ততি 

প্রমসন্দভহ | 

|১।২।৩। তখৈবোদাহরতি কথযৃন্থীতি যুগ্মকমিদং 81 ৫1৬।৭। 
০০০০ পপ শে সক ৪ সপ পপ 

আস ৮০ শি আক আর এড এ এ. সো লজ পন কপ লী 

হুইয়! শ্রবণীয় বীর্ধ্য শ্রীকৃষ্ণ সেই ভৃত্য বাক্যে অনুমোদন করত তাহাকে 

বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ 

ভগবান্ কহিলেন, হে বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধব ! ভুঙ্জন কথিত 
ছুর্ববাঁক্য দ্বার ক্ষৃভিত মনকে সমাধান করিতে সমর্থ হয়, এমত সাধু 

ব্যক্তি ইহলোকে প্রান্ত হওয়] ভুক্ষর ॥ ২ ॥ 
মণ্ম বেদন। দায়ক অসশ লোকের নিষ্ঠর বাক্য রূপ বাণ দ্বারা যেমন ৰ 

ব্যথা জন্মায় মর্ম্মভেদী বাণ দ্বার বিদ্ধ হইলেও তন্দরপ ব্যথা জন্মায় 
না॥৩॥। ৃ্ 

হে উদ্ধব! এই বিষয়ে এক মহৎ পুণ্য জনক ইতিহাঁস কথ! লোকে 
কটিটিরারািটিরিি রিটা রারাযারারির রাত ৷ 
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সি 

তমহৎ বর্মিষামি নিবোধ সুসমাহিতঃ । 

কেনচিত্তিক্ষুণা গীতৎ পরিভূতেন ছুর্জনৈঃ | 
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্পণাৎ ॥ ৪ ॥ 

অবস্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদা পীদাঢাযতমঃ শরিয়া! | 
ব!র্তা বৃতিঃ কদর্ধ্যস্ত কামী লুক্বোহতিকোঁপনঃ ॥ ৫ ॥ 

জ্ঞাতয়োহতিথয়স্তস্থ বাঞ্ঞাত্রেণাপি চাচ্চিতাঃ। 
শুন্যাবনথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চিতঃ | 

পপ ০৯০৯০, | ৯ | পপ পাস 

মহদঘথ। ভবতি তথ। পুণামিতিহাসং গাথাং কথয়স্তি ॥ ৪ ॥ 

সতু ভিক্ষুঃ পূর্ববং ধনাঢ্যঃ কৃচ্চর্জিতস্ত ধনন্ত নাশেন মংতপামানে। নির্বিপনঃ সূন্ গ্রব্রজ্য 
ভিঙ্ষামটন্ ছুর্জনৈ রুপক্রুতঃ। গ্রস্ততোপযোগিনীং গাথা মগায়তেতি বক্ত,ং তন্ত চরিত 

মাহ অবস্তিতিত্যাদিন| অবস্তিযু মালনেধু বার্তা! কষি বাণিজ্যাদি কপ! বৃ্ধি ধন্ত কদর্ধযশ্চ 

স্বতাবৃক্তঃ। আত্মানং ধর্শক-তয% পুক্রদারাং*5 পীড়য়ন। দেবতাতিথি ভূঠ্যাংশ্চ স কদর্য। 

ইতি শ্বতঃ ॥ ৫ ॥ 
তশ্ক যেজঞাতরে। বাহধনাঃ অতিথয়োহধ্বনীনাশ্চ তেন বাধ্যাত্রেণাপি নার্চিত। ইতার্থঃ 

কহিয়! থাকে, আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, তৃমি সাবধান 
পুর্ববক শ্রবণ কর। ছুর্জন কর্তৃক্ক পরিভূত, ধৈর্যাশ।লী অথচ নিজ কর্ম 
বিপাক প্ররণশীল কোন এক ভিক্ষু ইহ! ব্যক্ত করিয়াছেন ' ৪॥ 

পূর্বকালে অবস্তিনগরে শ্রীসম্পন্ন অতি ধনাঢ্য এক ত্রাঙ্ধণ বম 
করিতেন, তিনি শান্ট্রোক্ত- কদর্ধা কৃষি বাণিজ্যাদি বৃতি দ্বার কতক 

গলিন ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং কামি, লু ও অতি কোপন স্বভাব 

ছিলেন ॥ ৫॥ ্ 

তিনি নিজ্জ জ্ঞতিদিগকে ব| অভতিথিগণকে বাকফ্যেতেও সন্তুষ্ট 
করিতেন ন।, ম্ত্তর!ং ত।হর গৃছে কেহ যাতায়াত করিত না, তিনি 

সেই জনশৃন্ভ গৃহে অবস্থান করিতেন এবং কাষনানুসারে. যথাকালে 
স্বীয় আত্মাকেও পরিতৃপ্ত করিতেন ন1 ॥ 

রী | ১] 
৯ ৭ সস 
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ছুংশীলস্য কদর্য্যন্ত দ্র্ান্তে পুক্রবান্ধবাঃ 

দার] ছুহিতরে ভূৃত্যা বিষণ! নাচরন্ প্রিয় ॥ ৬॥ 
ত্ভৈবং ষক্ষবিতন্ত চুতস্তোভিয়লোক ততঃ | 
ধর্ম কাম বিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ ॥ ৭ ॥ 
তদবধ্াযান নিত্স্ত পুণ্যস্বন্ধান্তা ভূরিদ। 

ূ অর্থোৎপ্যগচ্ছমিধনৎ বহ্বায়াম পরিশ্রামঃ ॥ ৮॥ 
র জ্ঞাতয়ো জগুছঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্িদান্যাল উদ্ধন | 

শপ | শশা শপ তত শ শপ স্পীসপী আপ পপর 

শুন্য বসথে ধর্্মকাম হীনে গেছে দেহে ব| ॥ ৬॥ 

যক্ষাণাং বিস্তমিব কেবলং রক্ষণীয়ং বিত্তং যন্ত পঞ্চভাগিনঃ পঞ্চযজ্ঞ দেবতা: ॥ ৭ ॥ 

তেষামবধ্যানমনাদর স্তেন নিশ্রন্তো বিশীণঃ পুণাঞ্য স্বন্ধং আম্মলাভ মাত্র হেতু 
রংশে। যন্ত তন্ত বহ্বায়ামৈঃ কৃষ্যাদিভিঃ কেবলং পরিশ্রমে! যশ্বিন সঃ1৮॥ 

দৈবতে| গৃহদাহাদিতঃ কালতঃ নিখাতং ধান্তাদি। নৃণ1ং পার্থিবঝানাঞ্ দ্বন্দৈক্যং 

তন্াৎ ॥ ৯॥ 

ক্রমসন্দভঃ | 

বিজস্তপুণাস্বন্ধম্ত ইতাংশমাত্রাপগমাৎ সদ্বানন। হেতু ধেঁ মুযুক্ষয়। ভগবতার্পণ বিশেষ 
স্তশ্ত! বিশ্ংস' বোধয়তি ।৮।৯। ১০। ১১। 

সেই অতি কদর্ধ্য, দুঃশীল, ছুরাম্্ ব্রাহ্মণ নিজ পুজ্রগণ ও বন্ধু 
সকলের সহিত কলহ করিতেন সুতরাং তাহার স্ত্রী পুজ্র কন্য। ভৃত্য 

সকলেই বিষপ্ন হইয়া! আর কেহ তাহার প্রিয় আঁচরণ করিত না ॥ ৬। 
সেই ক্ষ বিত্ত কুশল উভয় লোক ভ্রষট, ধর্ম কাম বিহীন ব্রাঙ্ষণের 

অসশ ব্যবহারে পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতারা পর্যন্তও ক্ুদ্ধ হইয়! 

উঠিলেন ॥ ৭॥ 
ছে উদ্ধব ! আত্মীয় পোষ্যবর্গের ও কর্তব্য কর্টের অনাদর জন্য. 

পুণ্য পথ হইতে বিচ্যুত সেই ব্রাহ্মণের বনু আয়াস পরিশ্রম লব্ধ সেই 
অর্থ সকল কালে নিধন প্রাপ্ত হইল ॥ ৮॥ | 

হেউদ্ধব! কিছু তাহার জ্ঞাতির! গ্রহণ করিল, কিছু দহ্যরা, । 
2 _ 7.8 



পেস আস সর 

ঠী 
৪১২ প্রীমদ্ভাগবতমূ । [ ১১ ২৩অ 

দৈবতঃ কাল: কিকিছুক্ষবন্ধো নূর্পার্িবাৎ | 
স এবং দ্রেবিণে নে ধর্মী কাম বিবর্জিতঃ | 
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিস্তামীপ ছুরত্যয়াং ॥ ৯॥ 
তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘ নষটরায়স্তপন্থিনঃ 
খিদ্যতে বাঁস্পকণস্য নির্ধেদঃ সুমহানভূৎ ॥ ১০ ॥ 
সচাঁছেদমহো কষ্উং বৃথাত্বা মেনু তাপিতঃ | 

ন ধর্মায় নকামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ ॥ ১১ ॥ 
প্রায়েণার্থঃ কদর্য।ণাঁং ন স্থখায় কদাচন । 

নষ্টরায়ঃ নষ্টো' রা অর্থ] বন্ত তপন্থিনঃ সংতগ্তন্ত ॥ ১০ ॥ 

মে ময়! আত্ম। দেহং। বৃখৈবায্মানুতাপনং গ্রপঞ্চয়তি ন ধর্মায়েত্যাদিনা যন্ত 

ঈদৃশোহথায়াস স্তেন ময় ॥ ১১ ॥ 

নরকায়চ সতণপার্থে ধর্মমাননুষ্ঠানাৎ ॥ ১২। 

ক্রম সন্দর্ভঃ | 

অতঃ কদর্যান্তাপি সর্বাপরাধমতিক্রম্য প্রাচীন সংসার বিশেষোয়মুদু্জ ইত্যাহ 
ত্ৈবমিতি | ১২। ১৩ । ১৪। ১৫। ১৬৩1১৭1১৮১৯ । ২০1 ২১ ২২। ২৩। 

চস 

কিছু অন্য লোকে, কিছু বা রাজা গ্রহণ করিলেন, কিছু ব1 গুহ দাহাদি 
রূপ দৈবে গেল, কিছু বা কালে অকশ্মণ্য হইয়। পড়িল। এই রূপে ধন 
সম্পন্তি সকল নষ্ট হইলে পর ধর্ম কাম বর্জিত সেই ব্রাঙ্গণ স্বজন 

কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়! ছুরত্যয় চিন্তাপাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৯॥ . 
তখন সেই দীর্ঘ চিন্তা মগ্ন, ধন নাশ সম্ভপ্ত, বাস্পকছ, খেদাঘিত 

ব্রাহ্মণের মহান্ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১০। 
ূ পরে মেই ত্রাঙ্গণ কহিতে লাগিলেন, অহে! কি কষ্ট, বৃথা আমার 

আত্মা অনুতাপিত হইতেছে, আমার আত্মা ন! ধর্মের নিমিত্ত ন! 

কামনার নিমিত্তে হইল, এতদিন আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিতই এত 
আয়াস পাইলাম ॥ ১১ ॥ 

' ক্ষদর্ধ্য লোকের ধন সম্পত্তি প্রায় সখের নিমিত্ত হয় না, তাহাদিগের 
ছি ূ | | তি 

[০০০০০০০০০০০ 



সরস শপ ই পক পা - পপ ৯৮ ৩ পপ চল 

| 

৷ ১১ক্ক ২৩ স্রীমচ্চাগবতম্ । ৪১৩ 

ইহ্চাত্সোপ তাপায় ম্বৃতস্ত নরকায়চ ॥ ১২ ॥ 
যশে। যশব্ধিনাং দ্ধ শ্লাঘা। যে গুণিনাং গুণাঁঃ। 

লোভঃ স্বপ্পোহপি তান্ হস্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্লিতং ॥ ১৩ ॥ 
অর্থস্ত সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে । 

নাশোপভোগ আয়া সন্ত্রাসশ্চিন্ত। ভ্রমোনৃণাং ॥ ১৪॥ 

স্তেয়ং হিংন। নৃতং দভ্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ। 

ভোদে! বৈরমবিশ্বানঃ নংম্পর্ধ। ব্যমনানিচ । 
এতে পঞ্চদশানার্থা হ্র্থ মূলা মত নৃণাং। 
তন্মাদ নার্থনরথাখাং শ্রেয়োছথী দুরত স্তাজেৎ ॥ ১৫ ॥ 
পি শ্ল ৬৪:০১ ৮ শপ জা শপ চু জাপা তি পপ পি শি শিপ নিস 

খিতরঃ ্বেকুষ্ঠং ॥ ১৩ ॥ 

সিদ্ধেপার্ণে তন্তোত্কর্ষে মন্বদ্ধনে নাশোগ ভোগয়ো দ্রদ্বৈকা* নাশে উপছোগে চেতার্থঃ 

সাধনোতকর্ষয়ো রায়াসঃ তশস্ত্রামশ্চিন্তাচ নাশে। ভ্রম ইতি ॥ ১৪ ॥ 

কি? অর্থ প্রাপ্তার্থা স্তেয়াদয়ঃ ষড়নর্থাঃ] গ্রাপ্ডেথে শ্ময়াদরো রানি মহ নব।ব্যম 
নানিস্ত্ীদ্বাত মদ্যবিষয়াণি ত্রীণি ॥ ১৫ | 

চি ভি টিটি 8 

শপ পেশী পপ শশা পিসী পাশপাশি 

পাপ পাশপাশি শী পি পপ বাং পাপী পাস পপ পি আপ পপ পা পি পরপর ওল পার আরা এ তর আপার শা ৮ পপ পাস 

ইহলোকে প্রায় অনুতাপ ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হইয়! খ ধাকে ॥১২॥ 

|. যেমন শিত্র কুষ্ঠারোগ রূপবানের রূপ ন/শ করে, তন্রপ অতি অপ্প | 
মাত্র লোভও যশম্ষিদি গের শুদ্ধ যশ ও ণিদিগের শ্লাঘ্য গুণ নকল নষ্ট 

করে ॥ ১৩॥ 

* অর্থ সকল সর্বদাই কষ্ট দায়ক, যে হেতু তাহার সাধন ও বর্ধনে 
আঁয়াস, রক্ষণে চিন্তা, দয় ও উপভোগে ত্রাম এবং নাশে ভ্রম হুইয়! 

থাকে ॥১৪॥ 

চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দস্ত, কাম, ক্রোধ, বিশ্বায়, মন্ততা, ভেদ, বৈর, | 
অবিশ্বাস, স্পর্ধা, স্ত্রী, দূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার মনুষ্যদিগের অর্থ 
ঘটিত অনর্থ অতএব শ্রেয়োর্থা ব্যক্তি অর্থ রূপ অনর্থকে দুর হইতে 
পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৫ ॥ 7 

ট্যানারির রারাররররারা ররর রাডার. 



সপ সাদ পপ শী শপ বটল ০ ৪ শীল শি পিপিপি পপ পপি পাপ শীল লী তি শিপীশিশীশি  ্ প৭ শত ৮ পাশা পাপাপ্পিস্ল স্পা িশাশীটি শা ২ আত পি শসা 

রঙ 

। ) 

্ে 

৪১৪ ্রীমন্ভাগবতম | [ ১১স্ধ ২৩ 

আস 

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরে। দারাঃ পিতরঃ সৃহৃদস্তথ1। 

এক। সিগ্ধাঃ কাকিনিন। সদ্য; সর্রেহরয়ঃ কৃতাঃ ॥ ১৬৪ 

অর্থেনাল্লীয়নাছোতে সংরব্ধ। দীপ্ত যন্যবঃ | 
ত্যজস্ত্যসূন স্পৃথে। স্বস্তি সহসোৎস্জ্য সৌন্বদং ॥ ১৭। 
লব্ধ। জন্মামরগ্রাধ্যং মানুষ্যং তদ্দ্িজাগ্র্যতাং | 

তদন[দৃত্য যে স্বার্থং স্বস্তি যাস্ত্যশুভীং গতি ॥ ১৮॥ 

সর্গাপবর্গয়োদ্ণরং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্। 
দ্রেবিণে কোহনুষজেন্্ত ৮/1 টন ॥ ১৯ ॥ 

নর শা প্রপঞ্চয়তি দাভ্যাং ভিদ্যস্তে দ্বেহং টা সর এক। ্িগ্ধা£ 
| একে এক প্রাণাঃ একক গ্রাণাশ্চ তে আক্িগ্ধ৷ অতি গ্রিয়াশ্চেচাথঃ কুতঃ কাকিনিন! পৃ'স্বমার্ষং 

| রিংশতি বরাটিক! কাকিনী তয়! ॥ ১৬॥ 

| সংরন্ধাঃ ক্ষুছিতা: ম্পৃধঃ ম্পর্ধমানাঃ বুথ। অহৃন্ ত্যজগ্তি সন্ভি বা অন্যান ॥ ১৭॥ 

ইহ ভাবদর্থ নিঠামেতেহনর্৫থাঃ পরলোকে পানর্থা এব ভেষামিত্যাহছ লব্দেতি ব্রিভিঃ 

| মাহুষাং জন্ম তৎ তত্রাপি ছিজাগ্রাতাং ব্রাহ্মণাং স্বার্থ, অ্স্তি আত্মহিতং ন কুর্ঘবস্তি যেতে 

যান্সি ॥ ১৮ ॥ 

অমর ্রার্থাতাং দর্শয়্নাজ স্বর্গেতি লোকং দেহং অন্যজ্জেত আসক্কিং কুর্যযাৎ ॥ ১৯ ॥ 
শি পারি পাপ গল কপ পাকি পপি আআ 

ধন উপলক্ষে ভ্রাভূভেদ হয় ও দারা পিতৃ বান্ধব ইহাদের সহিত 

অপ্রীত হয়, ধন দ্বারাই অতি প্রিয়লোকও সদ্যঃ শত্রু হইয়া! উঠে ॥১৬1 
কারণ, ইহারা অল্প অর্থে অসম্তষ্টতা বশত দীপ্ত মনত, স্পর্ধমান ও 

কলহাসক্ত হুইয়! হঠাৎ সৌহুদা পরিত্যাগ পূর্বক সহসা বধ করিতে 
উদ্বাত হয় ॥ ১৭ ॥ 

দেবছুল্লভ মনুষ্য জন্ম, তন্মধ্যে ত্রাঙ্মণ দেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি 
তাহাকে অনাদর করত স্বার্থ নাশ করে সে অশুভ গতি প্রাপ্ত হয় 1১৮৫ 

স্বর্মাপবর্গের দ্বার স্বরূপ এই লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থ মূল অর্থে 
কোন্ব্যন্তি আসক্ত হয় ॥ ১৯॥ 

স পি শনি কি পপ পি 

পপি গা 8৫ 
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আপস 

এ 
৯১ক্ক ২৩ত] স্রীমন্ভাগবতমূ । ৪১৫ 
শপ 

পপ সাপ 

দেবর্ধি পিতৃ ভূতাঁনি জ্ঞাতিবন্ধুংশ্চ ভাগিনঃ। 

অম্ংবিভজ্যচাত্বানং যক্ষবিভঃ পতত্যধঃ ॥ ২০ ॥ 

ব্রথয়ার্থেহয়া বিস্তৎ প্রযত্তস্থা বয়ো বলং। 

কুশলা যে নসিদ্ধ্য্তি জরঠঃ কিম, সাঁধয়েৎ ॥ ২১ ॥ 
কম্ম সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াহসকুৎ । 
কম্তচিন্মায়য়া নূনং লে।কোহয়ং স্ববিমোহিতঃ ॥ ২২॥ 

কিৎ ধনৈর্ধনদৈব কিং কাঁষৈ বাঁ কামদৈরুত | 
ভার সাক 

খষয়ে। মন্ুমাষত্্র ব্রহ্মযজ্ঞয়ো। দেরবিতাঃ পিতৃ ভূতাঁনি ইহরেষু জ্ঞাতক্নঃ সগোত্রাঃ 

বন্ধবে। বিবাহাদিনা মম্বন্ধাঃ তান অন্তাংশ্চ ভাগিনে। ভাগার্থান আত্মানধানংবিতজ্য 

আন্নাদিভিরসন্তর্প্য ॥ ২০ ॥ 

এব* বিষৃপ্ত অন্গতপামান আহ্ ব্যর্থয়। অর্থেহয়! 'গামত্তন্ত ০ম বিতাদি গতমিতি শেষঃ। 

যেন বিত্তাদ্দিন! কুশল! বিনেকিনঃ সিধাস্থি সুচান্তে জরঠে। বৃদ্ধঃ॥ ২১ ॥ 

|. অন্তমপি ম সদৃশ" শোচতি কম্মাদেবমনর্ং বিদানপি সংক্লিশ্ততি কারণং মংভাবয়তি 

কমন্তচিদিতি ॥ ২২ ॥ 

ননু নায়ং মোহিতঃ ক্রিশ্ততি কিন্তু ধনাদিভি ভোগাদি লিম্পয়! ইতযত আহ কিং ধনৈ 
সবজি সপ থা পলা 

ধন থাঁকিতেও যে ব্যক্তি বিভাগ যোগ্য দেবতা, খষি, পিতৃ, ভূত, 

জ্বাতি, বন্ধু ও আত্মাকে বিভাগ ন! দিয়] যক্ষবৃত্তি অবলম্ধন করে সে 

অধঃ পতিত হয় ॥ ২০ ॥ 

এত কাল ব্যর্থ অর্থ চিন্তায় প্রমত্ত হইয়। আমার অর্থ, বয়ঃ, বল 

মকলই গেল, অতএব যে অর্থ দ্বারা সমর্থ লোকের! সিদ্ধ হয় আমি 
এখন বৃদ্ধ হইয়! তাহার দ্বারা কি সাধন করিব ॥.২১॥ 

বিদ্বান্ ব্যক্তিও ব্যর্থ অর্থ চিন্ত। দ্বার কি নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ক্লেশ 
পায়, অতএব নিশ্চয় কোন এক ব্যক্তির মায়া দ্বারাই লোক সকল 

বিমোহ্তি হইয়াছে ॥ ২২॥ 
মৃত্যু কর্তৃক গ্রন্তমাঁন ব্যক্তির ধনই.বা কি করিবে, টিটি বা ূ 

টি 5 
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৪১৬ শ্রীমন্ভাগবতমৃ। [ ১১স্ক ২৩অ 
সক সী পল ক সপ ৯ 

সৃত্যুনাগ্রস্থমানস্ত কম্ম্ভিবোত জম্মদৈং ॥ ২৩॥ 
নূনং মে ভগবাংস্তষ্উঃ সর্ববদেবময়ে। হরিঃ। 
যেন নীতোদশ।মেতাং নির্বেদশ্চাত্সনঃ প্রবঃ ॥ ২৪ ॥ 

সোঁইহং কালাঁবশেষেণ শোষয়িষ্যেহঙ্গমাত্মনঃ | 
অগ্রমত্তোহখিলে স্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥ ২৫ ॥ 

তত্র মামন্মোদেরন, দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ 1 

রিতি উত পুনরপি | ২৩ ॥ 

ইদ[নীং সম্পন্ন বিবেকঃ সন্ হৃষ্যন্নাহ নূনমিতি ত্রিভিঃ যেন প্রীতেনাস্মা প্লব রূপে। 

নির্কেদশ্চ ভবতি স হরি মেনুনং প্রীত ইনি ॥ ২৪॥ 
অঙগং শোষয়িষ্যে তপসা যদ্ব! বিদায় লয়ং নেষামি যদি স্তাৎ কালাবশেন জ্তহ্াত্মন্তে ব 

সিদ্ধস্তষ্ঃ অখিলেষু ধর্্মাদি সাধনেধু অগ্রমত্ত: সন্ ॥ ২৫। 

অন্থমোদেরন্ অনুগৃহৃত্ত নন দ্েবৈরহ্বমোদিতোপি জরঠঃ আল্লেন কালেন কিং সাধয়ি 
০ পি পপ পপ ০ পপর, ০ রা ০ এপ ৯৮৮ 

ভ্রমসন্দভঃ | 

তশ্ত সংস্কারস্ত ভগবখ নশ্বঙ্দিত্বং বাঞ্চরঠি নৃনমিতি সর্্বদের ময় ইতি যজ্ঞাদৌ হনবায়ত্তেন 

তছুপাসন ক্ফুর্তেঃ। ২৪ । 

যদ্দিন্তাৎ কাল।বশেষ স্তহি” তেন কালাবশেষেণ তং বাপ্য অখিল স্বার্থে অখণ্ড পুরুষার্থ 
স্বরূপে আত্মনি অগ্রমত্তঃ অবহিতান্ত:করণঃ মন্ ততশ্চ জাত সাক্ষাৎকার: সন্ অঙ্গং স্থল 

সপে সপলাশীশিী পি 

কি করিবে কামই ব! কি করিবে, কামদাতাঁই বা কি করিবে, আর জন্মই 

বাকি করিবে ॥ ২৩ ॥ 

অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে অর্ববদেব ময় ভগবান্ হরি আমার 

প্রতি সম্তষ্ট হইয়াছেন, যে হেতু তিনি আত্মার প্রব স্বরূপ এই বৈরাগয 
দশা আমাকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ 

আমি তপস্তা দ্বার! স্বীয় অঙ্গ শোষণ করিব, আর যদি তাহাতে 

কালের শেষ হয়, তবে আত্মতে সন্তষ্ট হুইয়া অখিল ধশ্ম সাধনে 
অগ্রমত্ত হইব ॥ ২৫ | 

ভ্রিভুবনেশ্বর দেবতার আমার প্রতি তছ্িষয়ে অনুগ্রহ করুন, 
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২. 

১১ন্ক ২৩অ ] শ্রীমদ্তাগবতম্। ৪১৭ 

মহুূর্তেন ব্রহ্মলোকৎ খটাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥ ২৬ ॥ 
ূ শ্রীভগবানুবাচ ॥ 
: ত্যভিপ্রেত্য মনসা আবন্ত্যে। দ্বিজসত্তমঃ | 

উন্মুচ্য হ্বদয়গ্রন্থীন শান্তো ভিক্কুরভূম্মুনিঃ ॥ ২৭॥ 
ূ স চচার মহীমেতাং সংযতাত্েক্রিয়।নিলঃ | 

ূ ভিক্ষার্থৎ নগরগ্রামানসঙ্গোইলক্ষিতোহবিশৎ ॥ ২৮ ॥ 

ৰ তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসর্জনাঃ | 
দৃষ্ট| পর্ধ্য 5বন, ভদ্তু বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥ ২৯॥ 

ৃ 

| 

ষ্যসি তত্রীহ মুহুর্তেনেতি ॥ ২৬ ॥ 

1. অভিপ্রেতা নিশ্চিহা আবন্তাঃ অনস্থি দেশোত্তনঃ হদয়গ্রস্বীন্ অহঙ্কার মম কারাঁন্ ॥ ২৭॥ 

অমঙ্গঃ আনক্তি শৃন্যঃ অলঙ্ষিতঃ শ্রৈষ্ঠামদেতয়ন্ || ১৮ ॥ 
প্রবয়সং বৃদ্ধং অবধূতং মলিনং পর্যযভব্নু অনমেনিরে হে ভদ্র পরিভূতিভিঃ তির- 

্কারৈ: ॥ ১৯ 
_ শিপস্পাসিপরপী পল পাপী এ পপি টনি ০৬০ ০০ শপ পে শপ এন্টি ্পীতিশীট পাট ম্পাস্পি্ীশীশীশিপিনাশি  শীশীশিশীশি পপি সপ তি িীশিশীপসপী পাপী এ পপ পাসে আপস বা পপ পপ ৪৯৮ পট 

| ক্রুমসন্দর্ভঃ | 

| হুক্মাত্বকং দেহং লয়ং নেষ্যামি। তত্র কালাবশেষেণেতি তৃতাঁয়া অপবর্গ ইতি 
তৃতীয়। | ১৯৫ । ৯৬। 

ভিক্ষু: সন্নালী | ২৭।১৮ 1 ২৯। ৩০ । ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪1 ৩৫ । ৩৬1 ৩৭1 ৩৮। ৩৯। 

ূ সপ আসল শপ ০ ৭ পরশ শিক পাপী শি লাশে পিপিপি স্পা জল পাশ প্পাপিশপিপাপিপাসিসিসিপীসসিপ পিপি সিপি পিসি 

(বে হেতু স্াহা'দিগের অনুগ্রহে নিজাঁব পদার্থও মৃহূর্ত কাল মধ্যে 
ব্রন্মালোক সাধনে সমর্থ হয় ॥ ২৩॥ 

1 ভগবান্ কহিলেন, সেই অবস্তি দেশ সম্ভৃত ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ 
অভিপ্রায় করিয়! হৃদয় হইতে অহস্কারাদি উন্মোচন করত মৌনাবলম্বন 
পূর্বক শাস্তভাবে ভিঙ্ষুকা শ্রম অবলম্বন করিলেন ॥ ২৭ ॥ 

এবং সংযত হুইয়। সমুদয় মহীমগ্ডুল বিচরণ..করিতে লাগিলেন ও 

ভিক্ষার নিমিত্ত সঙ্গ রহিত হইয়! দীনভাঁবে নগর গ্রামে প্রবেশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮ ॥ 

হে উদ্ধব! তখন অসৎ লোকের! সেই বৃদ্ধ মলিন ভিস্ষুককে 
দেখিয়! নাঁন! প্রকার তিরস্কার বাঁক্য দ্বারা অপমান করিতে লাগিল ॥২৯ 

১ ৫ 



৪১৮ শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। [ ১১স্* ২৩ম 

কেচিজ্রিবেণুং জগুহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং | 
পীঠকৈকেহক্ষ সৃত্রঞ্চ কস্থাঞ্চীরাণি কেচন ॥ ৩০ ॥ 
গ্রদায়চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদছুমুনেঃ ॥ ৩১ ॥ 
অন্নঞ্চ তৈক্ষসম্পন্নং ভূপ্তানম্ত সরিত্তটে। 
ুত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠা: চীবস্ত্যস্ত চ মুর্ধনি | 
যতবাচং বাঁচয়স্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তিচেৎ। 

তর্জয়ন্ত্যপরে বাগ্ভিস্তেনোহয়মিতি বাঁদিনঃ। 
বস্তি রজ্্ব। তং কেছিদ্বধ্যতাং বধ্যতাঁমিতি ॥ ৩২ ॥ 
ক্ষিপন্ত্যেকেহবজানন্ত এষ ধন্ম ধ্রজঃ শঠঃ। 

পরিভবানেব দর্শয়তি কেচিদিতি সপ্তভিঃ || ৩* ॥| 
ভে! ভগবন্ গৃহাণেতি দর্শিতানি প্রদায় পুনশ্চাদছুঃ || ৩১ ॥ 

অন্তে মৃত্রয়ন্তি মূর্ঘনিচ স্টাবন্থি থুৎকারেণ শ্লেম্বাণং গ্রক্গিপত্তি | ৩২ ॥ 

ক্ষিপন্তি নিন্দন্তি নিন্দামেবাহ এষ ধর্দধবজ ইতি ত্রিদও লিঙ্ষোপজীবী শঠেো৷ লোক 
পাপা? সী পপ পপ আপ পাল শপ পা শি 

কেহ ভ্রিদণ্ড, কেছ কমগুলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ 

কস্থ ও কেহ চীর বস্ত্র লইয়। ॥ ৩০ ॥ 

পরিহাসার্থ তীহাকে দেখা ইয়। পুনর্ববার গ্রহণ করিতে লাগিল ॥৩১ 

এবং তিনি যখন সরিভটে গিয়া! ভিক্ষালনধ অন্ন ভোজন করিবার 

উদ্দযেগ করিলেন, তখন সেই পাঁপিষ্ঠেরা তাহার মস্তকে গ্রআাব ও 

নিষীবন করিয়! দিতে লাগিল, আর তিনি মৌনাবলম্বনে থাকিলে কথা 

কহাঁইবার চে! করিতে ও কথা না কহিলে তাড়না করিতে আরম্ভ | 
করিল, কেহ কেহ চৌর বলিয়। তজ্জন গজ্জন করিতে লাশিল কেহ 

কেহ বা মার মার করিয়। রজ্জু দ্বারা তাহাঁকে বন্ধন করিতে প্রবৃন্ত 

হইল ॥ ৩২ ॥ 
কেহ কেহ তীঁহাকে অবজ্ঞ। করত এ ব্যক্তি ধর্মধ্বজী, শঠ এবং 

স্বজন পরিত্যক্ত ও ক্ষীণবিত্ত হইয়া এক্ষণে এই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, 
বি... ০৪ 
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ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ ॥ ৩২ । 
অহ! এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব। 

যৌনেন সীধয্বত্যর্থং বকবদ্দ ঢুনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৪।॥ 
ইত্যেকে বিহসস্ত্েনমেকে দুর্ববাতয়স্তিচ । 
তং ববন্ধুর্নিরুরুধূর্ধথ। ক্রীড়নকং দ্বিজং ॥ ৩৫ ॥ 
এবং স ভৌতিকং দ্রঃখং দৈহিকং দৈবিকঞ্চ যত। 
ভোক্তবামাত্নো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধাত ॥ ৩৬ ॥ 

পরিভূত ইমাং গাথামগাযত নরাধমৈঃ। 
সপ ওপর ক পপ আত 

বঞ্চকঃ তদ্দেবাহুঃ ক্ষীণবিত্ত ইতি ॥॥ ৩৩ ॥ 

মহামারঃ অতিবলী || ৩৪ ॥। 

ুর্ববাতয়ন্তি ততুপরি অধো বাষু* মুগ্স্তি ববন্ধুঃ শৃঙ্খলৈ নিরুরুধুশ্চ কারাঁদগৃহাদিযু ধিজং 
শুকশারিকাদিকং যণ! | ৩৫ ॥ 

ভোৌতিকং ছুর্জনাদি কৃতং দৈহিকং জরাদি নিমিত্তং দৈবিকং শীতোষ্ণাদি গ্রভবং দিষ্টং 
দৈবগ্রাপ্তং || ৩৬ | 

ধন্মাৎ পাতয়স্তিঃ পরিভূৃতোপি মাত্বিকীং প্রতিমাস্থায় শ্বধর্ম এব স্থিতঃ। ইমাং বক্ষ 

মাণাং গাথামগায়ত। সাত্তিকী গৃতিশ্চ। ধৃত! য়] ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দিয় ক্রিয়াঃ। 
শপ সপ সক 

ইহ! বলিয়। তিরস্কার করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ 
অছে। ইনি বড় বলবান্ ও গিরিরাজের ন্যায় ধৈর্য্যশান্লী, ইনি বকের 

হ্যায় মৌনাবলম্নে অর্থ সাধন করিবেন, কেহ কেহ ইহা বলিয়া 
পরিহাস করিতে লাগিল ॥ ৩৪ | 
কেহ ব! তাহার নিকট অপানবায়ু পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ বা 

ক্রীড়া পক্ষির ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন ও রুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৩৫1 
তখন তিনি এই সকল দৈবাঁগত ভৌতিক, টদবিক দুঃখ প্রাপ্তনু- 

সারে আপনার ভোক্তব্য রূপে বিরেচনা করিলেন ॥ ৩৬ ॥ 

পরে ধর্ম ধ্বংসকারী মরাধমগণ কর্তৃক পরিভূত হইয়াঁও সাত্বিক ধৈর্য্য 
-:---০2-২ পা পি 5 ০৭ হি... 
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পাঁতয়ছিঃ স্বধন্মস্থে। ধৃতিমাস্থায় সাত্িকীং ॥ ৩৭ ॥ 
নাঁয় জনে! গে সুখ ছুঃখ হেতু নর দেবতা 
আগ্রহ কন্মকালাঃ । মনঃ পরং কারণ 
মামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্যৎ ॥ ৩৮ । 

মনে। গুণান, বৈ স্থজতে বলীয়ভ্ততশ্চ 
কম্মণণি বিলক্ষণানি । শুর্।নি কৃষ্ণান্যথ 
লোহিতানি তেভাঃ সবর্ণাঃ শ্যতয়ো ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥ 

অনীহ আত্মা মনসা সমীহত1 হিরগ্নয়ো মৎ 
সপ আপ শত ক জপ “পাপা শপ পাপ পপ আপা আপ শপ সা ক পপি শত পাপ জা আীশশিশী ক ১ পিস পাপ আপন 

যোগেনাব্যভিচারিগ্য| ধৃতিঃ সা পার্থ সত্তিকী ইতি স্মৃতেঃ || ৩৭ ॥ 

তামেব ষোড়শ শ্লেকীং গাথামাহ নায়মিতি নচাতনাপি গ্রহাদয়ঃ মনঃ পর* কেবলং 

সুখ ছুঃখয়োঃ কারণ' বদস্তি। মনসা হেব পশ্তান্তি মনস। শৃণোতীত্যাদি শ্রতেঃ ॥ ৩৮ 

পরিবর্তন গ্রকারমেবাহ মন ইত্যাদ্দিনা। গুণান্ গুণবৃত্তীঃ স্যঙ্গতি ততশ্চ তেভ্ে! 

গুণেভাঃ শুর্লানি সাত্বিকানি কষ্ণানি তামসানি লোহিহানি রাজনানি সবর্ণ। স্তৎ কর্্মানু- 

রূপাঃ স্তয়ঃ দেবতীর্ধযউ নরাদয়ঃ ॥ ৩৯ । 

ভর্হিমনস এব মংসারঃ শ্থান্নাত্মন ইত্যাশঙ্কাহ ৪58 ইতি অয়মর্থঃ অবিদ্যয়। মনোপ্যা- 

কল ০ ও এ পক ৯ সপ সপ সপ আলা না 

সাক 

অবলম্বন পুর্ধবক স্বধর্খে থাকিয়! এই গাঁথা উচ্চারণ করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৩৭ ॥ 

যথ1 এই সকল দুষ্ট লোঁক বা দেবতাঁগণ, কিন্বা গ্রহ, কর্ধ বা কাল 
ইহার! কেহই" আমার স্থখ দুঃখের হেতু নহে কেবল একমাত্র মনকে 
তাহার কারণ বলা! যায়, যে মনঃ সংসার চক্তে নিয়ত পরিভ্রমণ 
করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ 

পরিবর্তন প্রকার এই যে বলবান্ মনই সত্বাঁদি গুণের বৃত্তি সকল 
সষ্টি করে, সেই সকল. গুণ বৃত্তি হইতে সাত্বিক, -রাজলিক তামসিক, 
বিবিধ কম্ম সকল উৎপন্ন হয়, দেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই স্বানুরূপ দেব 
তির্ধ্যক্ নরাদি গতি প্রান্তি হয় ॥ ৩৯। 

- যদি বল মনেরই সংসার হউক, আত্মার না হউক এই আঁীঙ্কায় 
2 ______, রে 
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রী এ 
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সখ উদ্বিচষ্টে। মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহা 
কামান জুষন্নিবদ্ধো গুণ সঙ্গতোহসৌ ॥ ৪০। 
দাঁনং স্বধন্যো। নিয়মে। যমশ্চ শ্রুতঞচ 

কর্্ম।ণি চ সদ্ধতানি। সর্বে মনোনিগ্রহ 
লক্ষণান্তাঃ পরোছি যোগো মনমঃ সমাধি ॥ ৪১ ॥ 

পা পাপী ০ সাপ পাশা কশিশাীস পিপিপি সিসি পপ পস 

সেন ইয়মাত্মসংস্যতিঃ নতু শ্বতঃ যত স্তত্রহিভত্তেশ্বরন্ত লা নান্তি কিন্তু তগ্বতো শ্বীবত্তৈবেতি 
হদেবাহ মনস| সমীহমানেন সহনিষস্থত্বেন বর্তমানোপি পরমাত্মা অনীহঃ তত ক্রিম! সঙগ 

 রহিতঃ যতে। হিরগ্ায়ঃ বিদ্যাশক্তি প্রধান; কুতঃ যতে। মৎ সথঃ মম জীবন্ত সথ] নিয়স্ত 

অত উৎ উচ্র্বিচষ্টে অভিরোহিত জ্ঞানেন কেবল: পশ্ঠতী্যর্থ: অসৌ পুনরয়ং জীবঃ 
স্বলিঙ্গং স্বন্মিনাত্মনি লিঙ্গয়তি দ্যোতয়তি সংসারমিতি তথা মনঃ পরিগৃহা আত্মত্েন 

স্বীরুত্য তন্ত মনসে! গুণৈঃ কর্মভিঃ মঙ্গতঃ সম্বন্ধং গুণ লঙ্গাদ। কামান ভুষন্ নিবদ্ধ 
ইতি ॥ ৪*॥ 

অতে। মনে নিগ্রহে কতে সর্বং কৃতং স্তাৎ তং বিন। তু সর্ব বার্থমিত্যাহ দানমিতি 

দ্বাত্যাং স্বধর্মে। নিত্য নৈমিত্তিকঃ সদ্ব.তানি একা দশু/পবাসাদীনি অন্যানিচ যাবস্তি কর্মাণি 
এতে সর্ববে উপায়। মনোনিগ্রহ লক্ষণা ন্তে! নিষ্ঠা ফলং যেষাং তে তথা ননু জ্ঞানাঙ্গ ত্বং 

গ্রমিদ্ধং তেষাং শত্রাহ মনন: সমাপির্নিগ্রহ এন পরো যোগে। জ্ঞানং ॥ ৪১ ॥ 
স্পা শসা? আপ সাপ সপ ৫০, ৯, ০ ০৮ ভা রা এ 

ব্রমসন্দমভঃ | 

মনঃ স্বলিঙগং পরিগৃহেত্যনেন মানপ জ্ঞানাতিরিক্তং স্বাভাবিকং জ্ঞানং জীবন্ত দর্শিতং 

তদভাবেন পরিগ্রহাদ্যনুৎপত্তেঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥৪৬ | ৪৭ ॥ 

শপ শপ পপ সপ এ ০৯ পপ আজ সা স্ 

বলিলেন, বিদ্যা শক্তি সম্পন্ন ও চেষ্টা রহিত পরমান্সা মনের ব্যাপার 
ঘ্বার1 জীবের নিয়ন্ত| রূপে কেবল দর্শন মাত্র করেন, মেই জীব মনকে 

আত্ম রূপে গ্রহণ করিয়। গুণ সঙ্গ দ্বারা কামনান্ুভবে আবদ্ধ হইয়! 
'সারে আসক্ত হয়েন ॥ ৪০ ॥ 
অতএব মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল নিগ্রহ.হয়, ততপ্তিন্ন 

তর রঙ 

সমুদায় ব্যর্থ, দেখ, দান, নিত্যনৈমিত্তিক কম্ম? যম, নিয়ম, শ্রোতকম্ম। 
ও ব্রতাচরণ এ সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র, কিন্তু মনের ষে 
সমাধি তাহাই পরমযোগ ॥ ৪১॥ 

ঠা ০৯৫০৪ 
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সমাহিতং যস্ত মন? প্রশান্তং দানাদ্িভিঃ 

কিংবদ তন্ত কৃত্যং । অসংযতং যস্য মনে। 

বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিষেভিঃ ॥ ৪২॥ 

মনে বশেহন্তেম্থ ভবন, স্থ্ দেব! মনশ্চ 

নান্যস্য বশং সমেতি 1! ভীক্মোছি দেবঃ 

সহসঃ সহীয়ান, যুঞ্ত্যাদ্ঘশং তং সহি দেবদেবঃ ॥ 8৩। 
তং দুর্জয়ং শক্রমসহ্ বেগমরুস্তাদং তন্ন 

ডন 

অন্তে যন্ত মনঃ সমাহিতং ভবতি তন্ত কিং কৃত্যমন্ডীতি বদ পরং প্রতু্যুপদিশন্িব স্বয়- 
মেবাহ অসংযনং বিক্ষিপ্তং চেৎ যদ্বা বিনশ্তৎ আলগ্তাদিনা লীয়মানঞ্চেৎ ভবেত্তর্হি 

এভির্দানাদিন্তিঃ কিমপরং 'প্রয়োজন' ভবেল্প কিঝ্িদিভার্থঃ ॥ ৪২ ॥ 

নন্বিরেক্িয় জয়ঃ গ্রয়োজনং শ্তাৎ নেত্যাহ মনে। বশ ইতি দেব! ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠা- 

তারে ব। ভীম্মঃ ভীমঃ ভয়ঙ্করে! যোগিনামপি মনে! লক্ষণে! দেবঃ কুতঃ সহসো বলাদদপি 

বলিনে। বাপি সহীয়ান্ বলীয়ান্ 'অনস্তং থে! বশবর্তিনং কুর্যাৎ স এব দেবঃ মর্বেন্দ্রিয়জেত! 
ভবতি নান্: তথাচ শ্রুতি: মনমো বশে সর্দমিদ' বভৃব নান্তন্ত মনে! বশমন্ধিয়ার তীম্মে।হি 
দেবঃ সহনঃ সহীয়ানিতি ॥ ৪৩ | 

অতোইসহ। রাগাদয়ে! বেগ! যস্ত তং অতএব অরুত্তদং অকুর্দর্ম ততুদন্তি বাথয়তীতি 

যাহার মনঃ প্রশান্ত ভাবে সমাহিত হয়, দ।নাদি দ্বার। তাহার আর 

কি কার্য হইবে, আর যাহার আলন্তাঁদি দ্বারা মনঃ অমংযত হয়, 

তাহার দানাদি দ্বারাই বা অপর কি কার্ষ্য হইবে ॥ ৪২॥ 
যদি বল অন্যান্য ইন্দ্রিয় নকল জয় করিতে হইবে কেবল মন জয় 

করিলে কি হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে ইন্দ্রিয় নকল মনের 
বশে বর্তমান, কিন্ত মন কাহারও বশতাপন্ন নহে, যে হেতু যোগিদিগের 
ও তয়ন্কর মনোরপ দেবতা বলি হইতেও বলবান্, যে ব্যক্তি তাহাকে 
বশতাপন্ন করিতে পারেন তিনি সর্বেক্র্রিয় জেতা ॥ ৪৬ ॥ 

সেই অর্মবেদনাকারী অসম বেগ, দুর্জয় শক্র মনকে জয় না করিয়া ! 
যে কোন ব্যক্কি মনুষাদ্দিগ্ের সহিত অসৎ বিগ্রহ করে ও তাহাদিগকে | 

: ৰা 
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বিজিতা কেচিৎ। ৷ কুর্্তাসন্িগ্রহমেব 

মর্তৈম্মিত্রাধযুদাসীন রিপুন, বিমূঢ়াও ॥ 8৪ | 
দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্ব। মমাহুমিত্য 
ন্বাপিয়ে! মনুষ্যাঃ । এষোহ্হমন্যে!হয় 
মিতিভ্রমেণ ছুরস্তপারে তমনি ভ্রমন্তি ॥ ৪৫1 

জনস্ত হেতু? স্থখ হুঃখয়োশ্চেৎ কিমাতানশ্চা 

ত্রহি ভৌময়ো স্তৎ | জিহ্বাং কচি সংদশ 
পপ | ০৮ ০০ স্পস্পাপপাশ | পিপিপি শাসিত সস শীপপীপপ পপ পপ ৯ পপ সিল পপ পপ সপ জজ শা 

অরুত্ধদঃ ত্তং তন্নেতি ছেদঃ তং ন বিজিন্য অজিত তত্ততঃ যে কেচিৎ মর্তৈযঃ কৈশ্চিৎ সহ 

জাসদ্বিগ্হং কুর্ধান্তি তত্র চাঁনুকল প্রতিকূল।দীন্ অগ্তান্ মিব্রাদীন কুর্ধস্তি তে মৃঢ়। 
ইনার্গঃ ॥ 8৪ ॥ ৰ 

ভতশ্চনেন গ্রকারেণ আংমাবে ভ্রমন্তীত্যাহ দেহমিতি মনোমাত্র পরিকল্পিতং ইমং 

স্বদেহং অহখিতি পুজ।দ দেহঞ মমেতি স্বীকৃতা তমসি সংমারে ভ্রমন্তি ॥ 8৫ ॥ 

দেবং মনম এন সুপ ছুঃখ করণত্বমুপপাদ্য ইদানীং জনাদীনামপি যণ্রীং অকারণন্থং 
প্রপঞ্চয়তি জনস্তিতি ষড়ন্িঃ গার চান্রিশ্রপি পক্ষে মাত্মনঃ কিং ন কিঞ্চিৎ মুগ দুঃখ কর্ধত্বং 

তৎ কর্তৃত্ব চেতার্প: | কুক ইহাত আহ হি নিশ্চিতং ভৌময়োঃ ভূবিকারয়ে। দেহিয়ো 

স্তন্ত্বাম্মন: অমূর্তন্তক্রিয়ন্তচ হননাদিষু কন্ম কর্তৃত্বামুপপন্তেঃ। তথাপি স্থুখ ছুঃখমাস্ 
পর্যানসাযোর ইতি চেৎ ডি পবমাস্মনঃ উভয়আপ্যেকত্বাননকোপ বিষয়োহস্তীতি 

| . ক্রমসন্দর্ভঃ | 

জনস্তিতি। আম্মনে। না ৷ আত্মন এব গ্রাপান্তেন মর্বাণি ক্ষেজাণীতি। বিচারেতু 
০ম পপ পপ পা তপপপস্ সপ াপ 

০০ 

পাপী শশা পপাপাশিস্প্ীপশীসীপীশীসী শী পাশে শিপ? পপ শী ৯০ সি ও আপার পাপী পাপা পিস শা শা পতি পপ স্পা ৬. পাপ 

৷ শত্রু মিত্র উদাসীনও বোধ করে, তাহার! অতিমূঢ় ॥ ৪৪ ॥ 
* ভ্রান্ত বুদ্ধি মনুষ্য সকল মন? পরিকল্পিত এই দেহ মাত্র গ্রহণ 

করিয়া আমি এই পৃথক, আমার এই পদার্থ এবন্প্রকার ভ্রম দারা দুরন্ত 

| পার সংসার সাগরে ভ্রমণ করিয়! থাকে ॥ ৪৫ ॥ 

রী যদ্দি মনুষ্যকে স্থখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে 

কর্তৃত্ব বা কর্াত্ব নাই, কেবল ছোঁতিক দেছেরই তাহাতে কর্তৃত্ব মস্তব, 
ৰ তাহা হইলে সুখ দুঃখ উপলক্ষে কাহারও এ্রতি অনুরাগ বা .কোপ 
ৰ অবিধেয়, যে হেতু স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া সেই দেদনায় | 

রি 

রে রনিরারারিরিকি রা রায়ান রাত সপ এ ০ ».. পরি 
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॥ 

ঠ 
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তি স্বদদ্তিস্তছেদনায়াং কতমায় কৃপ্যেৎ ॥ ৪৬ ॥ 

£খন্ত হেতুর্ধদি দেবতা স্ত কিমাঁতান স্তত্র 

নিজ স্বভাঁবঃ । নহাত্নোহন্যদ্যদি 

তম্মষ! স্তাৎ ক্রুদ্ধোত কন্তৈ পুরুষঃ শ্বদেহে ॥ ৪৭ ॥ 
আত্মা যদিস্তাৎ সুখ ভুঃখ হেতুঃ কিমন্যত 

স্বদেহ দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি জিহ্বামিতি ॥ ৪৬ ॥ 

যছ্গি দেবা ইন্জ্রিয়াধিষ্ঠান্রী অস্ত নাম তত্রাপি পক্ষে আয্মনঃ কিং স্তাঁৎ যতে। বিকাবয়ে। 

বিজ্িয়মাণয়ে! দেবিতয়ে। স্তৎ হত্তেন মুখেইভিহতে তেন বা হস্তে দষ্টে তদভিমানিনে।। 

ধ্হীজ্্রয়োরেব তৎ নত্বক্রিয়ন্য।নভঙ্কারশ্তচাআ্ন:ং দেবতানাঞ্চ সর্ধ দেহেঘভেদানন কোপ ঃ 

বিষয়োহস্তীত্তি শ্বদেহ দৃষ্টাত্তমাহ যদযদ। অঙ্গং দেবাধিষ্ঠানং হল্তমুখাদি । অতএব পূর্বত্র 
দেবতাধিষ্ঠান রূপ ভূবিকার দস্তোদাভরণং ॥ ৪৭॥ ূ 

আত্মনঃ ত্বখ ছুঃখাদাকার পরিণাঁমঃ অতএব ম যদি হেতুঃ স্তাত্ৃত্র তশ্রিন্ পক্ষে ভন্যতঃ ॥ 

কিং ন কিঞ্চিৎ অন্যতে | ভবতি যট্রৈ কুপোৎ ইভার্থঃ যতো নিজ এব শভাবঃ সঃ নত্বাত্মনঃ 

তথ! পরিণামোহ্ন্কনিমিত্তকো ভবতি অতোইস্তি কোপ বিষয় ইতি চেত্তব্রাহ নহি উদ্ছি 
পবন পপ ০ পি স্পা 

ভ্রমসন্নর্ভঃ | 

সুতরাং ন কোপাবকাশ ইত্যাহ জিহ্বামিতি। এবমুত্তরত্র।পি ॥ ৪৬ ॥ 

ছুঃখন্সেতি তৈ:। তত্র হন্তেনেতি কন্তাচিদ্ধন্তেনান্যভরন্ত মুখেছিহত ইতার্থঃ | দেব. 

৷ তানাং চেতি আত্মনঃ সবিকাঁরতেপি য ইন্দ্রাদি মর্ম দেহে যএবানাম্ত দেহে ততো মমাঙগান্েব 

দেবত। স্তা ইতি ক্রোধ:বিদয়! নস্্য রেবেতি ভীবঃ॥ ৪৭ | 

| মুষে্যাত্বসন্থবিদ্যয়া রোপিহমেব ইতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ 

রা 

১১৯ 

আর কাহীর কোপ হইয়া থাকে ॥ ৪৬॥ 
যদি দেবতাগণকে দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেও তাহাতে 

আত্মার কিছুই নহে, দেহাধিষ্ঠাত্রী দেবতারই তাঁহ। সম্ভব, তাহ! হইলে 
স্বীয় এক অঙ্গ দারা অনা অঙ্গ আহত হইলে কোন্ পুরুষ তত্বদধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার প্রতি কুপিত হুইয়। থাকে ॥ ৪৭॥ 

যদি আত্বাকেই সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে অন্তের প্রতি 
কোপ অসম্ভব, যে হেতু তাহা নিজ স্বভাব, স্থতরাঁং আত্মা ব্যতীত নি 
বে 
পপ 
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সুত্র নিজ স্বভাঁবঃ। নহ্াতআনোহন্যদ্যদি 
তন্মষ। স্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কম্মান্নচখং ন হঃখং ॥ ৪৮ ॥ 

গ্রহানিমিতং স্থখ দুঃখয়ে।শ্চেৎ কিম়াত্মণে। 
ইজস্য জনম্য তে সৈ। গ্রহৈগ্রহুন্তৈব বদস্তি 

পীঁড়াং ভ্রুধ্যেত কন্যৈ পুরুষ স্ততোহন্যঃ ॥ ৪৯ ॥ 
কশ্মাস্ত হেতুঃ স্থখ ছুঃখয়োশ্চে কিগাত্বন 

ত্তদ্ধি জড়াঁজড়ত্বে | দেহস্তচিৎ পুরুষে 
৮ সা পপ জপ পর আপা ক “৯ 

ূ 

ূ 

ৰ 

পর পিস পপ এপ উপ ০ ৯৯৯৬০ শ শপ শিপ পাশ পাপে আকা, শক 

আত্মব্যতিরিক্ধং নাস্োব যদি স্তাদন্তীতি প্রহীয়তে তহি তন্মট্যব। আন্তঃ কশ্মাদ্বেতোঃ 

কুপোত যতে। নান্তি নিমিত্তং নচ স্থুণং হুঃখঞ্চেতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥ 

গ্রহপঙ্গেহপাজগ্তাত্মনঃ কিং যতো জন্যত ইতি জনে! দেহ স্তন্তব জন্মলগ্রীপেক্ষয়া 

ছাদশাষ্টমাদি রাশিস্থা গ্রহাঃ ন্চে সুখ হংখয়ে! নিমিত্ব' ভবতি কিঞ্চাস্তরীক্ষন্থৈ গুঁইহৈঃ তত্রস্থ 

গ্রচন্তৈব পাদার্াদি দৃষ্টাদি ভেদৈঃ পীড়াং বদন্থি দৈবজ্ঞাঃ নতু গ্রহকোণাদিযু স্থিতন্ত তদৃষ্টা 
গোচরন্ত পুরুষস্ত গ্রহগতৈব পীড়। ভল্লগ্নোৎপন্নে দেহে তন্তাভিমানাভ্ুবতি অতঃ পুরুষ স্ততো! 

গ্রহাদেহাচ্চান্যঃ কন্মৈ ক্রধ্যেত | ৪৯। 

কর্ম হেতৃশ্চেৎ অস্ত্িতান্থয়োপগম: কর্বোব নাস্তি কৃতস্তস্ত হেতৃত্বমিতি তদাহ্ হি 
যম্মাৎ তৎ কর্ম্ম একগ্ত জড়াজড়ততবে সি স্যাৎ জড়ত্বাপ্বিকারোপপত্তেঃ অজড়ত্বাচ্চ হিতানু 

সন্ধানঃ গ্রবৃত্তি সম্ভবাঁৎ জচিজ্জড়ে। দেহঃ অতস্তপন্ত প্রবৃত্তি ন সম্ভবতি পুরুষস্ত স্ুগর্ণ: 
কাজ 

পদার্থই নাই, অতএব যদি কিছু স্বীকার কর তাহা মিথ্যা, স্থতরাৎ স্বখ 

দুঃখের প্রতি কেন কোপ না কর॥ ৪৮ ॥ 

যদি গ্রহগণকে সুখ দুঃখের নিমিত্ত বল, তাহা হইলে জন্ম রহিত 
আঁত্মার তাহাতে কিছুই নহে, কিন্তু জন্য দেহেরই তাহ সম্ভব, গ্রহের 
অবস্থান বিশেষে গ্রহের পীড়। দৈবজ্তেরা কহেন, অতঞব তাহা হইতে 
ভিন্ন পুরুষ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবেন ॥ ৪৯। 

যদ্দি করাকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহাতেও আত্মার কিছুই নহে, 

স্থতরাৎ চিজ্জড় একত্রিত ভিন্ন সুখ ছুঃখ হয় নাঃ অথচ দেহ জড় ও 

শা ক 

রি শা পপ ২ পট পপাপিপসপীপাপীসী? পা পা 



চট 00 ই 
৪২৬ শ্রীমদ্কাগবতমৃ। [ ১১ ২৩ 

শর শপ পাপী পোপ পপ পিল পাপা গা | পপ লাস পি? 
পিস শপ শি পলিপ পিশা শন পাপ পাশে সপ এপ পি 

য়ং পর্ণ ্রুদ্ব্যেত কন্তৈ নহি কর্ণামূলং ॥ ৫০ ॥ ূ 
কালস্ত হেতুঃ সুখ ছুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মন 

সুত্র তদাত্কোইসো। নাগ্নেহিতাপো ন 

হিনস্য তৎ স্যাৎ ভ্রুদ্ধ্েত কম্মৈ নপরম্থ্য ছন্দ ॥ ৫১ ॥ 
ন কেন চিৎ কাপি কথঞ্চনা স্থ দ্বন্দ ।প্রাগঃ 

পরতঃ পরস্ত | যথাহম? সংস্যতি ব্াপিণঃ 

স্তা দেবং বৃদ্ধ! ন বিভেতি ভৃতৈ: ॥ ৫২ ॥ 
আটার পসস৯ ৯ পর ৯ সত সস ৮ সস পা আপ পাশ পাপন | শীত পা পপাপপপিপীত আআ পাপ ৭ শশা শশী সস ও পেশী পপ পপ ০৬৮ পাশাপাশি ৯ টপ ৮৮ শী শি শাপাস্পপাপিশীপটি 

শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ: অঃ কাশ ক্রুধোত মতঃ সুখ হুঃখয়ো মৃিভৃতং কর্টৈব নান্তীতি ॥ ৫০ 
তত্র কাল পক্ষেপি 'াআঝবনঃ কিং যন্তোইসৌ কালাত্মক এব বঙ্গাশন্হাৎ শাংশন্ত শ্বতঃ 

পীড়। নাস্তীতাত্র দৃষ্টান্তঃ নাগ্নে হেতোঃ তদ'শন্ত জালাদে: তাগো দাহতে। বা নাশোহস্তি 

তত্রোপাধিভূ্ত কাষ্ঠন্ত দাহান্নাশ: স্তাদিতি দৃষ্টাস্তান্তরমাহ হিমন্ত তচ্ছৈত্য' তদ'শস্ত তৃষা 

রকণন্ত নাশকং ন স্তাদিজ্কার্থঃ শ্ষিপ্টাম্াম'শত্ব বস্ততঃ পর এনায়ং নচ পরশ্ত দ্বন্দং স্বখ 

দুঃখাদিকমন্তীতি ॥ ৫১ ॥ | 

তদেবং ষড়েতে হেতবঃ প্রসিদ্ধা নিবস্ত1 যদি কশ্চিদ্েত্ম্থবমুদ্ভাবয়েৎ শদ্রপি বস্তু ' 

মহিমাঁবেক্ষায়াং ন সস্ভবতীতযাহ্থ ন কেনচিদ্রিতি। নু অপরোঙ্ষঃ কথং পরোক্ষ: ক্রিয়ছে ' 
তত্রাহ যথেতি সংস্যতিমবিদামানানামেব নিরপয়তি গ্রকাশয়তীতি তথা তঙ্গামঃ 

অহঙ্কারন্য যণান্তাৎ নতথ! পরতঃ গ্রকতেঃ পরস্কাখ্মনে। ঘন্ব সন্বন্ধঃ অহঙ্কার নিমিন 

কোছাসৌ ন ন বাস্তব ইন এবং রগ ষঃস ভৃতৈঃ কা নবিভেতি ॥ হয ॥ 
শন সপ | জপ জি পাপা পপি চে পপি স্পাটাটি শীট পপ শি শপ সপ 20৮০ পার», সা ওল কারার, হার চলা কনা 

পুরুষ চেত্তন, অতএব সুখ দুঃখের বশীভূত করাই নাই সুতরাং কাহার 
প্রতি ক্রোধ করিবে ॥ ৫১ ॥ 

যদি কালকে সখ দুঃখের হেতু বল, তাহাতে আঁত্বার কিছুই নহে, 
যে হেতু কাল আত্মার অংশ হইলেও যেমন অগ্নির উত্তাপে অগ্নি উষ্ণ! 
বা হিমেতে করকা! শীতল হয় না, তদ্রণ আত্ম।র সুখ ছুঃখাদি হয় নী 

অতএব কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে ॥ ৫২। 
আতার কখনই কাহার দার কোথাও কোন রূপে সখ ছুঃখাদি 

সম্ভব হয় না, সংসারাবদ্ধ অহস্ক'র রূপী জীবোপাধির যেমন ভীতি জন্মে 
গবুদ্ধ হইলে আর তদ্রুপ হয় না ॥ ৫৩ ॥ 

হর পর সা পি ৩০ পাস ০৫ 

সত ১ 
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পর এ সস পপ আপা পা পর পা শপ” শিউর পপ তা পপ ০০ শা ওর আরাারররএ-৮৮-০০৮ ৯৩০ রে ৯.০ ৯০ সপ ০৬, হর এ ৯ ০-৯০৮ -এ।  সা শপ সপ টি 

১৫ 

১ক্ষ ২৩ ] স্রীমদ্ভাগবতমূ। ৪২৭ 

সপ শপ সপ পা | সি অপ স্পা পাপিপপাশ পাতিল | পপ আআ সত শি পাপী শপ শপ পাপী” শপ শা সাপ রর ০ 

এতাং সমাস্থায় পরাস্নমিষ্ঠামধ্যািতাং 
পুর্বিতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি 
ছুরন্তপারং তমো! মুকুন্দাঙ্ি নিষেবয়ৈব ॥ ৫৩॥ 
জ্রীতগবানুধাঁচ ॥ 

নির্ব্বিদি নইদ্রেবিণো গতক্লমঃ প্র্রজ্য গা 

পর্যযটমান ইথং 1 নিরাকতোইসন্ভিরপি 

স্বধন্মাদকম্পিতোহমুং মুনিরা গথাং ॥ ৫৪ | 

স্বখ ছুঃখপ্রদে। নান্যঃ পুরুষন্থাতা বিভ্রমঃ | 
শী, পিস পা শি পার পপি আশি শপ পাজি ০০-০০০-৯সপজ । পঞগ -স ৯ সপ ০ পাপ | ৯ ব্াপপাসলপাজি 47 পীপপপসস্ত পা পপ ৮ সপ, 

অতোহহমপি অনয্নৈব পরমাত্ম নষ্টা তরিষ্যামীত্যাহ এতাঁমিতি সোহহুমিন্যন্বয়ঃ। ন 

| ন্বিযং নিষ্ঠেন কথ' ভবেত শত্রাহ মুকুন্দেত্তি ॥ ৫৩ ॥ 

প্রস্তাবেন মহ গাথার্থৎ সংক্ষেপতে | দর্শয়নি দ্বাভাং ইথং নষ্টদ্রবিণে! নির্বিদা গত 

রুমঃ গরব্রজা গাং পর্যটন অনস্ভি নি'রারুতোপি স্বধর্শীদকম্পিতঃ সন্ মুনিরমু* গাথামগায়তে 
ত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ 

মিত্রোদ।সীনরিপবঃ সর্রবোগি নংসারঃ তমসং অজ্ঞানতঃ কতঃ নত্বঝ্মিক ইতার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ 

ক্লুমসন্দভঃ | 

তদেষাচ মম পরমাত্ম নিষ্ঠ। শ্রীমনুকূন্দাত্ি, নিষেবণং বিনা মোপজ্রবৈব জাত|। 

যদীদৃশে। নান। বিচারোপি তন্লিষ্ঠায়মুপত্রব এবেত্যস্তে তন্নিষেধামবলদ্ব্যৈৰ বিবিনক্কি 
এতামিতি | তল্মারবত। মাধেববোকং খে ত্বদ্বন্ম নিরহাতি শ্রীভগবতে। ভাব ॥ ৫৩ 1৫৪| 

মিত্রোদাশীন রিপুরপ: সুখ হংখ গ্রদঃ পুকষন্ত সর্ববোপি মংসারে! নান্যোন্তি। কিন্তু 
রও 

না 

পূর্বতন মহর্ষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট এই রূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন 
করত .সেই ব্রাহ্মণ এই রূপ দৃট় নিশ্চয় করিলেন, মুকুন্দ চরণাম্থুল 
সেবা দ্বার আমি ঘোরতম হইতে উত্তীর্ণ হইব | ৫৪ ॥ 

ভগবান্ কহিলেন, সেই নষ্ট ধন, গতশ্রাম, বৈরাগ্য যুক্ত মুনি অসং 

লেখক কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াও স্বধশ্দ হইতে অকম্পিত হইয়। পৃথিষী 
পর্যটন করত পূর্বোক্ত বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫। 

শক্র মিত্র উদানীন রূপ এই ষে ম্ংসাঁর ইহ! আজ্ঞান কৃত অর্থাৎ 
ঠ | 4৫. 

টি পি ০ সপ ০ সপ পপ পা ০ সপ ০ পপ 



৮ 
৪২৮ জ্রীমদ্ভাগবতম্ । [ ১১স্ক ২৩অ 

০৮ পাশ লিল আপীল শাশীশ পা শি আও শাতীগা শপ স্পী ৮ শী শপ শা প্র শা শপ শপ সস ৯৮০ ০৮, ০৪ পাপ পাপ সত শি পপ 

নিআ্রোদাসীন রিপবঃ নংসারস্তমমঃ কতঃ ॥ ৫৫॥ 

তন্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনে! ধিয়! | 

ময্যাবেশিতয়। যুক্ত এতাবান্ যোগসংখ্রহঃ ॥ ৫৬ ॥ 

য এতাং ভিক্ষুণ গীতাং ব্রন্মনিষ্ঠা সমাহিতঃ। 
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণুন ঘন্ৰৈনৈ বাভিভূয়তে ॥ ৫৭। 

ইতি 'ভ/ভাগবতে মহাপুর।ণে পারমহৎস্তাঁৎ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাৎ 
একাদশস্বন্ধে স্রীভগবছুদ্ধব' সম্বাদে ভিক্ষুগীতং ত্রয়োবিংশতিতমোহ- 
ধ্যায়ঃ ॥ ক ॥ ২৩ ॥ ক ॥ 

স্্আট ০৯ সাল পা পাসপসপিপী তাপস লাস আস ৬ পপ পপ পপ পপ প্রা এ 

উক্ত দ্বন্দ সহনোপায়মুপসংহরতি তশ্রাদিতি ॥ ৫৬ ॥ 

মনে! নিগ্রঙ্গাশক্তোহুপি এতৎ অবণাদিনিষ্ঠ সত ফলং গ্রাপ্রোহীত্যাহ ষ ইতি।  দ্বন্দৈঃ 

সুখ ছুঃখাদিভিঃ | ভিক্ষুগীত' মিষং কৃতহ। ভক্ত চিত্ত গতং হরিঃ | মোহ নিদ্বন্নিহাভাতি 

পরমানন্দ কপতঃ ॥ ৫৫ ॥ 

॥*॥ ইতি একাদশে ভয়োবিংশঃ 0 % ॥ 

ক্রমমন্দর্ভঃ। 

তমন স্তমস| ম্বজ্ঞনেন কো য আশ্মনে। মননে! বিভ্রম স্তক্প এবেহ্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥.৫৬ ॥ 

॥ ৫৭ ॥ 

॥% ॥ ইতোকাদশ ক্রমমন্দর্ভে ভ্রয়োবিংশঃ 1% |" 
০০০১১ 

মনের ভ্রম মাত্র, অতএব জীবের সুখ ছুঃখ প্রদ অন্য কেহই নহে, আত্ম 
বিভ্রম মাত্র ॥ ৫৬ ॥ 

অতএব আমাতে আসঙ্ক বুদ্ধি ঘর সর্ধব প্রকারে মনকে নিগ্রহ 

করত এই গ্রকারে যোগাঁভ্যাস করিবে ॥ ৫৭ & 
ভিক্ষু কর্তৃক গীত এই ক্রহ্মনিষ্ঠা রূপ ষোগ যেব্যক্তি সমাহিত 

হইয়! ধারণ করেন, শ্রবণ করেন, বা অন্যকে শুনান তিনি আর কখন 
স্থথ দুঃখে অভিভূত হয়েন ন! ॥ ৫৮ ॥ 

॥ %॥ ইতি একাদশে ত্্য়োধিংশ ॥% ॥ 

্ 4 | শিরা টি টির || 1 || 

মাস তত 



০ শপ ০৭৯ পপ পপ পপ আপ রর পপ পপ পা পা ০০৮. পার ০ ০ প্রশ্বাস কি 

চপ স্ 
১১ক্ষ ২৪আ ] শ্রীম্ঠাগবতম্। ৪২৯ 

ভ্ীভগবানুবাচ ॥ 

অথ তে সংপ্রবক্ষামি সাংখাং পুর্ব বিনিশ্চিতং | 
যদ্ধিজ্ঞায় পুমান্ সদো| জছাদ্বৈকপ্পিকহ ভ্রমং ॥ ১ ॥ 

আমীজ্জ্ঞানমথো ছার্থ একমেবাবিকল্লিতং | 
সাপ উস ৯ স্পেস পি পাপ পা প্লিস পপ লিপ আসি সি ০ পি সা তা শী শী শী 

চতুবিশেতু সাংখ্যেন মনোমোহ নিবার্ধযতে । আম্মনঃ সর্ব ভাবানামাগমাপায় চিন্তয়। 

স্বপদ ছন্ৰ ভক্তানামদবন্্বায় সংযমং | চিত্তস্তোর] পুনঃ কৃষ্ণ; সাংখামত্রাহ তৎ রৃতে ॥*॥ 

অনয়াৎ পরমাত্মনে| মায়য়। 'গ্রকৃতি পুরুষ দ্বারা সর্ন্বং দ্রৈহং উদ্দেতি পুন স্ব্রৈধ লীয়তে 

ইন্টান্ুন্দধানন্ত দন্দারামো নিবর্তত ইতি বক্ত,ং সংখা" প্রাস্তৌতি অথেতি পুষ্ট্াঃ কগিলা- 

দিভি বিনিশ্চিতং বৈকল্পিকং ভেদ নিগিন্তং ভ্রমং সুখ ছুঃখাদি রূপং ॥ ১ ॥ 

অথে। শব: কান্সোনি জ্ঞানং দ্রইত্বেন দৃষ্তঃ কৃষ্সোপার্থশ্চ বিকল্প শুন্যমে বমেব ব্রদ্মণ্েব 
লীনমা'সীদিত্যর্থ: কদেতাপেক্ষয়ামাহ যদেতি অযুগে যুগেছাঃ বি লয় ইত্তার্থ;: তথ! 

ভ্রমসন্দর্ভঃ | 

অথেতি তৈঃ তত্র প্রধান পর্ধযায়ঃ গ্ররূতিশবঃ ॥১ | 

আমীদিতি তৈঃ তৃতীয়ন্কন্ধে ভগবানেক 'মাসেদমগ্র মাত্মাত্বনাং বিভূরিক্যাদৌ যন্তগব । 
ত্বেন শব্যতে তদেৰগগ্রত্রশ্বাত্থেন শব্বাতে ইনি বদস্্ীতাযাদি যদ্বভয়ন্রৈকমেব বস্ত প্রতি 

পাদ্যং। অন্তেতু এষ সাংখ্য বিপিঃ প্রোক্জ ই্যাদো পরাবরদূশ! ময়েতানেন ভগবন্দ্রপেণ। | 

প্বস্থিতিঃ স্পাষ্টেব। কদেতাপেক্ষায়ামাহ ৷ যদ1 আদৌ কৃযুগে বিবেক নিপুণ! জনা, 
সপ পা পপ পপ ক সস পা ৯৮ কস সপ সপ ৯ সস পতি পি স্পা | পপস্প তি ৯৮ ০ পপ পা জপ ৮৮ শট সপ রা পি 

*  চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে আত্মার ও অন্য সকল পদার্থের আবির্ভীব ও 

তিরোভাব চিন্ত। পুরঃসর সাংখাযোগ কথন দ্বারা মনোমোহ নিবারণ 1০ 

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! কপিলাদি পূর্ব চাধ্য কর্তৃক নিশ্চিত 
সাংখ্যযোগ এক্ষণে আমি তোমাকে উপদেশ 'দিতেছি, যাহা জানিয়। 

পুরুষ ভেদ নিমিত্ত ভ্রমরূপ সুখ ছুঃখাদি হইতে সদাঃ মুক্ত হয়েন ॥ ১॥ 
পূর্বে প্রলয় কালে এই দৃশ্য সমুদ্বায় পদার্থ বিকল্প শুহ্, এক 

অদ্বিতীয় পরক্রহ্ম মাত্র ছিলেন, পরে ষুগারস্তে খন লোক সকল 

চট _________________________ 8 



কিন্ত কি শশা শা সর শপ শপ | স্পিন পপি পাশ 0 শাঙগ সপ 

৪৩০ ভ্ীমক্ক'গবতমূ। [ ১১ক্ধ ২৪ 

যদা বিবেকনিপুণ। আদে কৃত যুগেহযুগে ॥ ২. ॥ ২। 
তশ্মায়। ফলরূপেণ কেবলং নির্ষিকল্লিতং। 

বাঙ্তানো গোচরং-সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ধহৎ ॥ ৩॥ 

তয়োরেকতরোহার্থঃ গ্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিক! | 

জ্ঞানং ত্বন্যতমে! ভাবঃ পুরুষঃ সোহভিধীয়তে ॥ ৪ ॥ 

ৃ 
ৰ 
ৰ 
ৃ 
রর 26485422 

ৰ 

ৃ 

পা শা পাশা আপা পাপী শীল শসা পল শী শিপ পা পালিশ আপ আটা? পি 

আদ মং. রতধুগং তি তন্তদপি ঘদা বিবেক নিপুণ! জন1*ভবস্থি হুদাপি তেযাং গে! 
্বর্তীঃ ॥ ১। 

তপহদৃদ্গ বাত্ুণো গোচর* যথ। ভপন্ি তগা মায়। দৃস্তং ফল* তৎ প্রকাশ; তন্দরপেণ 
মায়াবিলাম কীপেণ বা দ্বিধ।তৃৎ ॥ ৩ 

তয়ে| দ্বিধি। তৃতয়ে রশয়ে মধো উভয়াজিক্কা ক্কার্যাকারণ বূপিণী ॥ ৪ 
শপ | পে শত থপ পাকা: সত এ স্ সস শি থপ শু সাপ পাশপীকি পি ০০ শা ৩ ৮ শীিশ্পি্পাশ পপি শিট ৮৮ পাশ শিশী শীশিস্পিল স্পীপপরীশা শশপাপি 

ভ্রমন: । 

স্বস্তি চন্মিন্ যুগে তত পূর্ববন্মিন্ গরলয়ে কালে ইতার্ণঃ। মদ্বা। জ্ঞানমত্র জীবতত্বং ॥ ২॥ 
তদিতি হৈ; । অত্র যায়! দৃষ্ঠমিতি ফল" তং গ্রকাশ ইতি ছেদঃ হেন ব্রন্ষণ। মত দৃষ্ঠং 

বন্ত তন্মায়!। ুন্ত ব্রহ্ষণে। মং প্রকাশ বিশেষঃ সফলমিতার্থ: যদ্বা গ্রকৃতিহন্তেত্যাদৌ 
বঙ্গ তজিতয়ং ত্হমিতি বক্ষামানাতৎ। তপ্ত মন্লক্ষণং ব্রন্গ স্বরূপেণ স্থিত্বৈব মায়ায়! নিজ 

শক্তি বিশেষস্ত যৎ ফলং বাঙ্গাং বস্তু হদ্রপেণ ॥ ৩ ॥ 

তয়োরিতি তৈঃ গ্রকৃন্তি গ্ধানং পুরুষে জীবঃ। এবং বিষুপুরাণে। বিষে ঃ স্বরূপাৎ 

পরতোহি তেন্ঠে রূপে গ্রধানং পুরুষণ্চ বিগ্রেতাত্র এভেষামেব টীকাচ। পরতো নিরুপাধে 
বিষে।ঃ শ্বরূপাৎ তে গ্রাণ্ুক্কে গ্রধানং পুরুষশ্চেতি দ্বিবূপে অন্তে মায়াকৃতে ইতি ॥ ৪ ॥ 

র 

বিবেক নিপুণ ছিল, তখনই ভেদ জ্ঞান না থাকা জন্য এক মাত্রই 
ছিলেন ॥ ২॥ 

সেই বৃহৎ এক মাত্র পরব্রঙ্গ পরে মায়া প্রকাশ রূপে বাক্য মনের 
গোচর ভাবে ও স্বরূপ ভাবে দুই প্রকার হইলেন ॥ ৩ 

সেই ছ্িধা ভূত অংশের মধে। এক অংশ অর্থ, অন্য অংশ জ্ঞান মাত্র, 
কিন্তু কার্ষয কারণরূপিন প্রকৃতি উভয়াত্মক!, ইহাকে পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত 

করিয়। থাকে ॥ ৪ ॥ 

৫ 

পিস তসপ 



৫ 

১১স্ক ২৪অ ] জীমন্ভাগবতম্ । ৪৩১ 

পপ পা বা পা 

তমে। রজঃ সত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ। 

' ময়। প্রক্ষোত্যমান।য়াঃ পুরুষানুমতেনচ ॥ ৫ 
তেভাঃ সমভবৎ সুত্রৎ মহান্ সৃত্রেণ 'সংযুতঃ | 
ততে| বিকুর্বাতো। জাতো যোহহঙ্কারে বিমোহনঃ ॥ ৬। 
বৈকারিক শ্তিজসশ্চ তামসশ্চেহ্যহৎ ভ্রিবিৎ। 

__ অভবন্ অভিবান্ত। বতুবুরিতার্থঃ ময়। পরমেশ্বরেণ জীবাদৃই এযুকত্বাৎ সৃষ্টেঃ পুরুষান- 
মহত্ব যদ্ধা অস্তৈব গ্রকৃতীক্ষণ রূপার! প্ুকুষাবস্থ। তদম্ূমতেন তত দ্বারেণ ইতার্থঃ ॥৫॥ 

কুত্র' ক্রিয়াশক্কিমান গ্রথমে। নিকারং অতো] মহান্ জ্ঞান শক্কিঃ নন্বয়ং মহাঁনেব 

প্রথমে বিকাবঃ গ্রাসিদ্ধন্তব্রাহ মচ জ্ঞানল ক্রিয়! গর্ভত্বাৎ স্ত্রেণ স*যুতে। ন পৃথক্ একং 

তত্ব" ক্রিয়াশক্কি জ্ঞান শক্তিভাং দ্বিধ! ভাবত ইন্যর্থঃ। বিমোহনং জীবন্ত ভ্রমন হেতুঃ 
সতাতঃ1৬॥ 

যত স্যন্মাত্রাদীনা* কারণং মনঃ শবেনাজ দেবানামুপলক্ষণং চিদচিক্ময়ং চিদাভাস 

| ক্রুমমন্দভ: | 
ময়। কালাখা চেষ্টাত্মকেন মহৎত্রষ্টা মহাপুরুষ দ্ূপেণ লীলা মাধক জীব বৃন্দাথ কৃতয়ে 

গয়। গ্রক্ষোভামালায়াস্তত উদদদ্ধেন পুরুষেবু সর্কেষু জীবেঘন্থগতেন মতেন জ্ঞানেন বাসন! 

ূ বূপেণ পূর্বোক্ত স্বভাবাখোন বিশেষ; গ্রক্ষোভামানায়াঃ গ্রকৃতেঃ সম্বব্ধিন ম্তম আদয়ে। 

ৰ গুণা অভবন্ ব্যক্ী ভূত। ইন্যর্থঃ। বেতি পাষ্ঠোপি অমুচ্চয়ার্থ; ॥ ৫॥ ূ 

ৰ 
ূ 

ত্ব্স্তে ভ্যঃ হৃত্রেণ মংযুতঃ স মহান্ সমভনৎ জাতঃ ইতানয়ে। ভেদ এব দর্শিতঃ। তদেৰ 
মীশ্বর জীব গ্রকৃঠি স্বভাব স্থৃত্র মহদখানি ষড়েব তত্বানি মহাপুরুষন্ত মায়ায়।শ্চ বৃহ্দা খান্ত 
মর্কেশ্বর গুণরয়স্ত গ্রকতাপন্তর্ভানাৎ। দেপহানাং ত্বস্তর্ভাবাৎ অহঙ্কারাদয়ো দ্বাবিংখতি 
রিতাই্াশিংশতিঃ ! ৬॥ 

* বৈকারিক ইতি তৈ:। তত্র রর যদ্াপি ইত্তাদৌ পু পুরাণৈক নিশ্চিত শভার্থানাং তিদং মতং। 

পরে স্তীবা দৃষ্ট প্রযুক্ত পুরুষানুমতি দ্বার! ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষোভ্যমান 
মায়ায় সত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় উৎপন্ন হইল ॥ ৫॥ 

অনন্তর সেই গুণ সকল হইতে ক্রিয়াশকিমান্ সুতায্মা! হিরণ্যগর্ড 
ও তৎ- সংযুক্ত জ্ঞান শক্তিসাঁন মহত্বত্ব উৎপন্ন হইল এবং সেই গুণ- 
বিকার হইতে জীবের ভ্রম হেতু অহঙ্কার তত্ব জশ্মিল | ৬॥ 

সেই অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজম ও তাঁমস, 
০০ 

চিন 
ৃ 

ৰ 



৪৩২ শ্ীমন্ত।গবতমৃ। [ ১১ক্ক ২৪অ 

তম্মাত্রেন্দ্রিয় মনস।ং কারণং চিদচিম্বায়ঃ ॥ ৭ ॥ 

অর্থন্তম্থাজিকাজ্জজ্ধে তাষসাদিক্জ্িয়াণিচ ) 
তৈজসাদ্দেবত1 আসম্সেকাদশচ বৈকুতাঁৎ ॥ ৮॥ 

ব্যাপ্তত্বান্ভয় গ্রন্থি রপ ইতি জীবতোপাধিত্বং দর্শিতং বদ্যপি তন্মানথা এইন্বাদাম্মন আকাশ: 

সম্ভৃত ইত্যাদি শ্রুতেরময়ং লৌম্য মন ইন্যাদি শ্রুপ্তেশ্চ গ্রপমং ভূতানি জাদস্তে তেভাশ্চ| 
পঞ্চীকৃতেভাঃ প্রাণাদি ক্রমেণ সমষ্ট্যাত্মকং লিঙ্গ শরীরং পক্কীকুতেভা্চ ত্রহ্মাওং যন্সিন্ 

বৈরাঁজ স্তদস্তর্যামী লীল।বিগ্রহঃ ক্ষী রান্ধিশাসী গ্রীনারায়ণ! তন্নাভিপদ্মেচ বৈরাজন্ত ভোগ 

পরিগ্রহ শ্চতুরানন স্ততে! ষণাবসর মন্তেষাং জীবানামাবির্ভাব ইতি গ্রক্রিয। তথাপি 
চিত্তাভিব্ক্তি পূর্বকোহহস্ক'র স্ততে। ভৃতেক্তিয়াদি ব্যবহার ইতোতাবত। মহদাদি ক্রমেণ 

ৃ্ট্িরচ্যতে তথা চোক্তং মৃল্লোহ বিশ্ফলিঙগাদৈয; সৃষ্টি ধ। চোনিতান্তথ। । উপায়ঃ সোহ্ব- 
তারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চনেতি ॥ ৭॥ 

তন্মাত্রিবিধাৎ জিবিধ গ্রপঞ্চোৎপত্তিং দর্শয়তি অর্থ ইতি তন্মাত্রিকাচ্ছব।দি তন্মা 

কারণাত।মসাঁৎ তন্দার! মহাভূণ্ত রূপে। জজ্ঞে বভূব ভূতানামাবরণ ত্বভাব রূপত্থাৎ ইন্তিয়াণ্ে 

কাদশ তৈজনাৎ তেষাং গ্রাবৃত্তি ্ঘভাবাৎ দৈরুহাৎ সান্বিকাৎ গ্রেবতাঃ দিখ্বাতার্ক গ্রাচেতো- 

ইশ্টিবহীস্রোপেন্ত্র নিপ্রফাঃ | চন্্রশ্চেত্তোকাদশ চশবাদ্মনশ্চ তেধাং কাশ: ্ভাবস্বাৎ 1৮1 
পিতা থলে পপ পো সপ পাপ পপ আশি পিপাসা আত শী পক িপপিিদি শসপীসিস ৮ 

ক্লুমসন্দঃ। 

অহঙ্কারোপাধেরেবাত্মম আকাশ; সংভৃতঃ | সনসোরমদত্ং চাডিবাক্জি বিশেবাপেক্ষয়ে 

ত্াযাদি জ্ঞেরমিতি । শ্ার্ডাশ্যৈৰ তমেবার্থ মন্তন্তে | ঘুফঞ্চ তত যগোক্ং বেদার্থাদধিকং 
মন্টে গুগাণার্থ: বয়াণনে। বেদাঃ এতিডিত! দেবি পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ। পুবাণমন্তথ। সখ! 

তি্ধাগ্যোনিমবাপু,পাৎ । সুদান্থোপি ঈুশীস্কোপি ন গতিং প্রাুয়াৎ কচিৎ। যে বেদ 

চতৃরে। বেদান্ সাজে ।পনিষদে! ছিজাঃ | পুরাণং নৈব জানাতি নচ স শ্ান্ধিচক্ষণ ইত্যাদি । 

তার বাপদেশেন হায়ায়ার্থ। প্রদর্শিত: | উতাাদিচ। ক্ষীরাকিশায়ীতাত্র গর্ভোদশায়ীতি | 

বাষ্টাং। চিত্ত মহত্ততবমিতি ॥৭1৮॥ 

তাহা পঞ্চ তম্মাঞ্জের, ইঞ্জিয়ের ও মনেয় কারণ এবং চিদচিন্ময় অর্থাৎ 

চি্দাভাগ ব্যাপ্ত্ব নিমিত্ত উউয় গ্রন্থি ঈপ ॥ ৭ 
তামস অহঙ্কার ধিকার তম্মাত হইতে মহাডৃত ও তৈজস অহঙ্কার 

হইতে ইন্জিয় সকল ও বৈকাঁরিক অহঙ্কায় হইতে একাদশ, ইন্ডরিয়াি- 
ষ্টাত্রী গ্নেবতা জন্মিল ॥ ৮1 



রর টি 

১১স্ক ২৪অ ] জ্রীমস্কাগবতস্। ৪৩৪ 
বাপ সপগ, াপ্পসপপপস 

ময় সংচোদিতা ভাবা: সর্বেব সংহত্য কারিণঃ। 
ূ অগুমুৎপাদয়ামান্থ ম'মায়তনমুত্তমং ॥ ৯ ॥ 

তস্মিমহং সমতবমণ্ডে সলিল সংস্থিতী। 
মম নাভ্যামভূঙপন্সং বিশ্বাখ্যং তত্র চাতাভং ॥ ১৭ ॥ 
সোহস্যতপন্গা যুক্তো রজস। মদনুগ্রহাৎ। 

লোকান্ সপালান্ বিশ্বাস! ভৃভূবিঃ স্বরিত্তি ভ্িধা ॥ ১১।। 
দেবানামোক আমীঃ স্ব ভূতানাঞ্চ সুবঃ গদং | 

এ লাগ সজল 

মম নৈরাজান্তর্ধামিন॥ ৯ ॥ 

মলিলে সংস্থিতিররন্ত তৎ সলিল সংস্থিতি । তন্মিরণ্ে গ্রীনারায়ণ বূপে। লীল। দিগ্রছেণ 

সমভবং স্থিভ ইভার্থঃ খিশ্বাখ্যং লো ককা'রণভূতং তত্র চাত্মতৃশ্চতুরানন রূপে! গ্োগ 
বিগ্রহেণ পুনর্বেরাজ এব তশ্মিন আবিভূতি ইত্যর্থ; ॥ ১*। 

রজস! যুক্কে! মদনুগ্রহাৎ তপসাহস্থজৎ ভূর হলাদি সহিতা। ভূবঃ অন্তরীক্গ লোক: শ্বঃ নর 

 মহল্লোকাদেরপুযাপলক্ষণং ॥ ১১ ॥ 
লোক স্থষ্টি প্রয়োজনমাহ দেবানামিতি সার্ধেন ওকো নিবাস: পদং গ্থানং ব্রিতরৎ 

ক্রম সন্দর্ভঃ | | 

আয়তনমূপাধিঃ তত্রোবমত্ত্ব' বাইপেক্ষয়! ॥ ৯॥ 

স্বিতীয় পুরুষ 'রূপেণাহ* সম'্ভবং । সলিলম্ত গর্ডোদক রূপন্ত সংস্যতির্ধপ্মি্সিতিচ 

তষ়্েণোক্তং 1১০ ॥১৬।॥ টিরানিনা 

₹ছত্যকারী পক্ষীকৃত মহাডৃত সকল আম কর্তৃক অনুত্ঞাত হইয়া 
আষার আয়তন স্বরূপ ব্রক্ষা্ড উৎপন্ন করিল ॥ ৯) ৃ 
' সলিল সংস্থিত সেই অণ্ডে আমি অবস্থিতি করিতে লাগিলাম এবং 

আমার নাভিদ্েশে বিশ্ব নায়ক লোককারণ এক পল্ম উৎপন্ন হইল, 
সেই পদ্মে চতুরানন ভ্রক্ষ! উৎপন্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ 

সেট ্রচ্ষ! তপত্তায় দিযুক হইয়! ক্মামার অনুগ্রহে রজো?৭ দ্বার! 
লোকপালগণের সছিত স্ডুর্লোক, তুবর্লোক ও হর্গলোক উৎপ্গ 
কলিলেন ॥ ৯১ ॥ 

তাহার মধ্যে স্বর্গলোক দেবতাদ্বিগের আবাস হইল, ভূবর্সোক 
8. সা পে ভি 0১ ৪ পবা কপি উততা পন 
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মর্ত্যাদীনাঞ্চ ভূল্পেণকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পর ॥ ১২। 
অধোস্থরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোইসৃজৎ প্রভূঃ | 

ব্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ববাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাজআ্মনাং ॥ ১৩॥ 

যৌগম্ত তপসশ্চৈব ন্যা।সম্ত গতয়োহমলাঃ। 
মহজ্জ নম্তপঃ মত্যং ভক্তিযোগস্ত মদগতিঃ ॥ ১৪ ॥ 

গরং মহর্লোকাদি ॥ ১২ ॥ 

ভূমেরধঃ অন্লাদি এবং ব্যনস্থায়া' কারণমাহ মার্ধেন ভ্রিলোক্যাং পাতালাদি 

সহিভায়াং ॥ ১৩ ॥ 

যোগারদি তারতমোন যথোত্তর* মহুল্লেকাদয়ঃ মদগতি বৈকুষ্ঠলোকঃ ॥ ১৪ ॥ 
সপ পা পা ৯ ৬৮ 

ক্রমমন্দর্ভঃ। 
সিদ্ধানাং ঘোগাদিভি ॥ ১২ ॥ ১৩॥ 

ভ্রিলোক্যামিতি সার্দকং পাতালাদ্িক তৃভূিশ্চেতি কর্মমণাং গাহ্স্থ ধর্মাণাং তো 

বানপ্রস্থত্বং | ব্র্গচর্ধ্যঞ্। তর ব্র্ধার্ধোণোপকুর্ধবাণ নৈষ্িক্ত্বভেদেন ক্রমান্ মহর্জনণ্চ। 

বানগ্রস্থত্বেন তপঃ। নভ্তামেন সতাং যোগ তারতমো নতৃ সর্বমিতি জ্ঞেয়ং । ম্গতি 

রিতি তৈঠ। ভক্তিষোগ গ্রীগাত্েন বক্ামাণ যন ব্রজন্তীভাদি বাকা পাহায্য(ৎ লোক 
গ্রকরণ।চ্চ। উক্তঞ্চ তৃতীয়ে দেবান্ প্রতি ব্রহ্গণৈব। তৎ মংকুলং হুরিপদ।নত্তি মার 

দৃষ্টেরিতাদি। টীকাচ। তাবন্াত্রেণ দৃষ্টে ভর্তানাং বিমানৈ নতি কর্্াদি প্রাপোরিত্যেষ| 

এবমেব শ্রুতিশ্চ । পরীহা লোকান্ কর্ম্মজিতান্ আব্রহ্ষণে। নির্কেদ মায়াৎ নান্ত্যরুত 

কতেনেতি অন্রাপ্যকৃতজ্ঞাদন্ত বিশেষ্যং লোক ইতোব | ৎ গ্রশক্তেঃ। ঈশ্বর: সর্ব 
ভূতানাং ইত্যাদৌ তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। ত গ্রাসাদাৎ পরাং শান্তিং 

স্থানং গ্রাপ্গাসি শাশ্বতমিতি শ্রীতগবদগীতোপনি নু ॥ ১৪ ॥ 
০ ০ ০০০ 

ভূতগণের স্থান হইল, ভূর্লোক মর্ডাদিগ্নের আধার হইল, আর. এই 
ভ্রিতয়ের পর অর্থাৎ উর্ধ মহল্লোক সিদ্ধগণের আশ্রয় হইল ॥ ১২। 

ভূমির অধোঁভাঁগে নাগ ও অহ্থরগণেরা আবাস করিলেন। সকল 
প্রকার ভ্রিগুণময় কর্ম দ্বার! ত্রিলোক গতি হয় ॥ 5৩ ॥ 

যোগ, তপস্ত। ও সন্গ্যাসের নির্মল গতি. মহল্লেণক, জনলো'ক, 
তপোলোক ও সতালোক এবং ভক্তি যোগের মদ্গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ 
লোক ॥ ১৪ ॥. 
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ময় কালাম্ননা ধাত্রা কর্ধাযুক্তমিদং জগৎ । 

গুণপ্রবাহ এতন্মিন্ন,মাজ্জতি নিমভ্জতি ॥ ১৫ 
অধুর্বহৎ কৃশঃ স্থলে! যো যে ভাবঃ প্রসিদ্ধাতি। 
সর্সেহ্যুভয় সংযুক্ত? প্রকৃত্য। পুরুষেণচ ॥ ১৬॥ 

যস্তু যম্যাদিরস্তশ্চ বৈ মধ্যঞ্চ তন্ত সন্। 

বিকারে। ব্যবহরার্থে যথা তৈজস পার্থিব? ॥ ১৭॥ 
লা িশিশিশিসস্পেসানিজ পর রাও আপ পপ এ পর এপ ৯ ও এ পা ক পাস 

ত্র মদগতি বাঙিরেকেণ ইতরাগচ্য়ণ্চল। ইঠ্যাহ নৈরাগার্থ মঘেতি ময় কাল 

শক্তিন! ধান্রা পরমেশ্বরেণ কর্মাফল'প্রদেন হেতু ভুতেন গুণ গ্রাবাহে সংসারে উন্মজ্জতি 
আসত্া লোকং উত্তম গতীঃ গ্র।প্রোঠি পুনর্নিমজ্জতি আস্থাবরং নীচা গতীঃ প্রাপ্পোতি ॥১৫ 

সষ্ট্রি নিৰপণস্থাদ্দিতীয়ার্থ গ্রতিপত্তার্থত্বান্তৎ প্রতিপাদনায় কারণেন কাণান্ত বাধ্রিমাহ 
অণুরিতি উ্ভয়েন সংঘুক্কো বাঃ তদেবাহ গ্রকতেততি । ১৬ ॥ 

ইদানীং কার্ধ্যন্ত কারণাত্ম গং দর্শরতি যন্ত কার্য্যন্ত যআদিঃ কারণ" অস্তো লয়স্থানঞচ 
তন্ত মধ্যং মধ্যাবস্থাপি স এব বৈ প্রসিদ্ধং মু স্ুবর্ণাদিযু অনএবাব্যভিচারিত্বাৎ স এব 
মন্নেতরঃ অলং তরি মিথ্যাভূত কার্য স্থষ্টা। তরাহ বিকার ইতি তৈজসাঃ কটক কুগুলাদয়ঃ 
পার্থিব! ঘট শরাবাদয়শ্চ যথেতি ॥ ১৭ 

ভ্রমসন্দর্ভঃ | 

ময়। কর ইদং জগৎ কর্শযুক্রং কর্্মফলেন যোজিতমিচ্যর্থঃ। ফলমত উপপক্তেরিতি 

ঠায়াৎ ॥ ১৫ ॥১৬॥১৭॥ 
৮০ সা পা 

কালশক্তি রূপী বিধাতা যে আমি, আম। কর্তৃক ৷ কর্তৃক এই জগৎ সমুদয় 

নিজ কর্ান্ুদারে গুণ প্রবাহরূপে এই সংসারে মতা লোকাদি রূপ 
উত্তম গতি ও স্থাবরাঁদি রূপ নীচ গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫॥ 

সুন্মন, বৃহৎ, কৃশ, স্থল প্রভৃতি যে ২ পদার্থ জগতে আছে, সমুদায়ই 

প্রকৃতি পুরুষ উভয়েতে সংযুক্ত ॥ ১৬॥ 
'ষে পদার্থ যে কার্ধ্যের উপাদান কারণ এবং যে উপাদান কারণ 

যে কার্ধ্যের লয় স্থান, স্থিতি কালেও সেই কারণ পদ্দার্থই সেই কার্ধে 

বর্তমান থাকে, যেমন কটক কুগুলাদিতে সৃব্ণ ও ঘট শরাবাদিতে 
সৃতিকা ॥ ১৭ | 

১. 
(০ ০০ 

2১০ রি টি তি ০ 995 এডি 
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যতুপাদায় পূর্ববস্ত ভাঁবে। বিকুরূতে পরং | 

ত1দিরস্তে। যদ যস্ত ততৎমতামভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ 

প্রকৃতি ধন্যোপাদানমাধারঃ পুরুষ; পরঃ। 

সতোহভিবাঞ্কঃ ক।লো। ত্রহ্গ তত্তরিতয়ং ত্বহং ॥ ১৯ ॥ 

গর্গঃ প্রবর্ততে তান€ পৌর্ববাপর্ষেণ নিত্যশঃ 
আজি লহ 

নম্বেবং তরি” শ্বকার্যাং প্রতি মহদাদীনামপ্যাদাস্ত রূপত্থাৎ সম্যত্বং স্তাততত্রাহ যদ্দিতি 

যক্জরপমুপাদায় উপাদান কারণতয়। স্বীক্ত্য পূর্ববঃ কারণ রূপে! মহ্দা দির্ভাবঃ পরং অহঙ্কার! 

দিক্ং ভাবং বিকুরতে স্তি বখ। পিতা মৃদমুপাদার় স্বয়ং মিমিতত ভূতে! ঘটং স্ত্জতি 
তদ্ধৎ সএর সন্নিতি পুর্বন্তানুমগ্নঃ কথং ভর্হিমৃত্রিকেব দতামিত্যাদি শ্রুতিঃ তত্রাহ আদি 

রিতি যৎ দদ। যন্কাদ্বিরস্তশচ বিবক্ষাতে তদা তৎ সতামতিধীয়তে শ্রতা। পরম কারণন্তাত্মনঃ 

সত্ত্ব বিবক্ষয়েতার্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

নন্্ু তথাপি প্রকৃতি পুরুষ কালানামকার্ষা ভৃ্কান।ং ভিরত্বাৎ কণমদ্বিতীয়ত1 তত্রাহ 

গ্রন্কৃতিরিতি অন্থ সতঃ কার্যযস্তোপাদানং ঘ। প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধ! যশ্চ তন্তাধারঃ অধিষ্ঠাতা পরঃ 

পুরুষঃ যন্চ ছণ ক্ষোন্ভেনাভিব্যঞ্চকঃ কালন্তত্রিতয়ং ব্রদ্ধ শ্বর্ূপোহহমের ন পৃথক্ গ্রকৃতেঃ 
শক্তিত্বাৎ পুরুষ কালয়োরবস্থা রূপত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 

এব* তাবৎ কালব্রয়েপাব্যিচারি রূপত্বাৎ শরদ্ধৈব মতামিতি বক্ত,* তশ্ত স্যপ্টিকারণত্বেন 
পপ” পাও পর পা ০ আপ পপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

মটৈব সর্বসত্বাসংপাদকং সত্বমিতি বক্ত,ং যুক্তিং দর্শরতি যদ্দিতি ॥ ১৮। 
, ভতখৈবাহ প্রশ্কভিরিতি ॥ ১৯ ২০ ॥ 

যে পুর্বভাঁব অর্থাৎ করণ পরাভব অর্থাৎ কার্ধ্যরূপে পরিণত হয় 
এবং যে কারণ কার্যের আদ্যন্তেও তাহাতে বর্তমান থাকে তাহাই ূ 
সত্য পদার্থ ॥ ১৮॥ 

যিনি প্রকৃতি রূপ উপাদান কারণ ও আধার &পুরুষ রূপ নিমিত 
কারণ এবং কালরূপ অভিব্যগ্বক, তিনিই ব্রহ্ম এবং সে তিন প্রকারই 
আমি ॥ ১৯ রর 

যত কাল পর্ধান্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, যাবৎ স্থিতির অন্ত নাহয় 
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মহান্ গুণবিসগার্থঃ শ্থিত্যন্তে! যাবদীক্ষণৎ ॥ ২০ ॥ 

বিরাগ্নয়া ব্যাপ্যমানো লোককণ্প বিকল্পকঃ। 

পঞ্ত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভূখনৈঃ সচ ॥ ২১॥ 
অন্নে প্রলীয়তে মর্তামন্নৎ ধানান লীয়তে | 

আদৌ সব্বমুক্ত। মধোপি হব সত্বমূপপাদা অস্তেপাবধিত্বেন সত্ব" দর্শরিষ্যন্ সর্গ গ্রবাহ 
রূপায়াঃ স্থিতেরবপিমাহ সর্গ ইতি মহান বহুলঃ পৌর্বাপর্যোণ নিতাশঃ অবিচ্ছেদেন কিমর্থং 

প্রবর্ততে তত্রাহ গুণেষু দেহেষু বিবিধতর1 স্জ্যত ইতি গুণ বিসর্গে। জীব স্তদর্থ গুত্তোগ 
প্রয়োজন; কিং পর্যান্থং প্রবর্ততে যাবৎস্থিতেরস্তঃ সোপি কিমবধিঃ তত্রাহ যাবদীক্ষণং 

গরমেশ্বরস্ত তাবং 1২ | 
গ্রলয়ং নিরূপয়তি বিরাট, ব্রক্ষাণ্ডং ময়! কালাআবন। বাপাম।নঃ উপেক্ষামাণঃ লোকান!- 

মহরহঃ কলা; স্তিস্থিতি গ্লয়। বিবিধাঃ কল্পাস্তে যন্বিন তান্ বা স্বন্িন বিকল্পয়'্হীতি স 

তথ! ভূতোপি পঞ্চভ্বরূপায় বিশেষায় বিভাগায় কল্পতে যগ্যে৷ ভবতি গঞ্জানাং ভূতানামৈক্য 
রূপঃ তেষাং পৃথক ভাবাপত্ত্য| নস্তভীত্যথঃ ॥ ৯১ ॥ 

তত্র তন্মাঘ। এতনম্মাদাম্বন মাকাশঃ দম্ভৃতঃ আকাশাদ্ায়,ঃ বায়োরপ্লি অগ্নেরাপঃ অক্টাঃ 

পৃথিবী পৃথিবা| ওনধয়ঃ ওষধিভ্যো্রং অন্লাৎ পুরুষ ইতি শ্রত্যু্ত স্থষ্টি ক্রম গ্রাতিলোম্যেন 

গ্রলমাহ অল্প ইতি মর্ত্যঃ শরীরং যেনায়েনোপচিতং তন্মি্নয়ে শত বর্ষীয়ানাবৃষ্টা। ক্ষীণে 

সতি ভত্রৈব লীয়তে ইতার্থ: অন্ন" ধানান্থু বীজমাত্রাবশেনং ব্ভবতীতার্থঃ ধান। ভূমৌ উপ্ান্ 

ক্রমসনার্তঃ | ৃ 

অল্নে তহৃৎপাদক পৃথিবাংশে। তদপারং ধানান্ু তশ্কাপি কারণাংশ রূপ বুক্াবন্থান।. 

তত দিন পর্ধ্যস্ত পৌরব্বাপর্ধ্য রূপে জীবদিগের নিমিত্ত অবিচ্ছেদে এই | 

মহৎ স্থ্ি প্রবৃত্ত থাকে ॥ ২০ ॥ 

কালাতা! যেআমি আম! কর্তৃক ব্যাপ্যষান লোকদিগের অইয়হ 
সুষ্টি প্রলয় কল্পনার আধারভূত ষে ব্রদ্মাণ্ড,.তাহা ভুবনের সহিত 
বিশেষ রূপে পশ্চাৎ পথ্ত্ব অর্থাৎ পৃথক ভাব শ্রাণ্ড হইয়া নষ্ট 
হয় ॥ ২১॥, 
যে রূপ ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে লয় হয়, যথা মর্ত্য 

রঙ হরি 
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ঠা 
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ধ।ন। ভূমৌ প্রলীয়ান্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ২২। 
অপ্ল, এলীয়তে গন্ধ আপশ্চ গুণে রসে। 

লীয়তে জেোতিষি রসে। জ্যোতী রূপে গ্রলীয়তে ॥ ২৩ ॥ 

রূপং বায় সচ স্পর্শে লীয়তে সোহপি চাত্বরে | 

আন্গরং শব্দ তন্মাত্রে ইন্জ্রিয়ণি স্বযোনিধু ॥ ২৪॥ 
ঠচপস্পপপ্মতমট “বরা 

প্ররোতগ্ীতার্থ: ভূমির্গন্ধে সন্বর্তকাদি ঠাশোষিত। সক্কর্ষণ মুখাগিনা দগ্ধাচ সন্তী স| ভূত 

শৃঙ্গ বূপ গন্ধমাত্রাবশিষ্ট। ভবতি 1 ২২॥ 

অগ্ষুগম্ধঃ শভবর্ষয়] বৃষ্্া প্লাধামানে।৬গ্ণু লীয়তে এবমাপম্চ জ্যোতিষ! শোষামাণ। 

রসমান্াবশেন! ভবপ্ঠি ততো রসোইপি তন্মিন্ লীয়তে জোতিশ্চ বায়ুনান্তিভূয়মানং রূপ 
ন্মারং সৎ শ্মিন লীয়তে ॥ ২৩॥ 

$ বায়ুস্চ কাল প্রেরিতেনাগ্বরেণ গ্রস্ত: স্পর্শমান্ধঃ মন্ হন্মিন্ নন্বরঞণ ভূতাদিন| অহঙ্করেণ 
্রন্তমানং শব্ধ তন্মাত্রে তদৈনং তামনাহচ্কার কার্ধান্ত শব্ধ পর্যান্তং লয়মুক্ত,1 রাঁজসহঙ্কারস্তা- 

প্যাহ ইন্্রিয়াণীতি শযোনিষু স্ব গ্রবর্তক দেবতানু তেষাং প্রবৃত্তি স্বতাবত্বাৎ গ্রবৃত্েশ্চ দেব 

তাধীনত্বাৎ তান্ুলয় ইন্িবাছে। যুক্কিঃ বস্ততস্ত স্বকারণে রাজমাচম্কারএব লয়োহভিপ্পেতঃ 1২৪ 

০ সৈ পপ পপ পা পিপি শপ শী শশী পীপপাপিশ শিপ শী তি পিসী পপ পাশা পাশ পসপীপ্পাল পাশাপাশি পাল পাপ ভরা ও ০০০ প্পপপপ্স্পরর পরল পপ এব আপ ৮ উজ আজ পি 

ক্রমসন্দর্ভঃ ৷ 

তাশ্চ ধান! ভৃমৌ স্বাশ্রয় রূপায়াং পৃথুণাং প্রলীয়ন্তে । যথ! পৃথুন! দোহতে পুনরুপ্তব।য় 

কল্পতেশ্ম তগ। ন করস্থ ইতার্থঃ। গন্ধে ভূমিতন্মানে॥ ২২ ২৩ ॥ 

স্বযে।নিষু রাঁজসাহংকার বুস্তিযু॥ ১৪) 

শরীর অস্মে লীন হয়, অন্ন ওষধিবীজে লীন হয়, ওষধিবীজ পৃথিবীতে 
ও পুথিবী গন্ধে লীন হয় ॥ ২২॥ 

: শন্ধ জলেতে লীন হয়, জল রসে লীন হয়, রম জ্যোতিতে লীন 

হয়, জ্যেতি রূপেতে লীন হয় ॥ ২৩ ॥ 

রূপ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু স্পর্শে লীন হয়, স্পর্শ আকাশে লীন 
হয়, আকাঁশ শব মাত্রে লীন হয়, এবং ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্থু অধিষ্ঠাত্রী 
বৈকারিক দেবন্তাতে লীন হয় । ২৪ ॥. 

8০০০০ পাপ পপ পপ ০ 
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যোনি বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে। 
শব্দে! ভূতাদিমপ্যেতি তৃতাদির্মহিতি গ্রভূঃ ॥ ২৫ ॥ 
সলীয়তে মহান্ স্বেযু গুণেষু গুণবস্তমঃ | 

তেহব্যক্তে সংগ্রলীয়স্তে তৎ কালে লীয়তেহব্যয়ে ॥ ২৬ ॥ 
কালে। মায়াময়ে জীবে জীব আম্মনি ময্যজে। 

যে।নিরিত্যু্দেন্ত গতত্বাৎ একত্বমবিবক্ষিতং যোনয়ে। দেবতান্ত মনসি কুত ঈশ্বরে 
নিয়স্করি যনোবশেহন্তে হতবন্ স্থ দেব! ইতুযুক্ক।ৎ ইন্দ্রিয়লয়োক্ত এবাত্রাপ্যভিপ্রায়ঃ মনম্চ 
দেবাভি: সহ বৈকারিকেহহঙ্কা'র ইত্যর্থঃ। তামমাহস্কার কার্ষেহবশেধিতন্ত শব্বন্ত লয়মাহ 

শবে! ভূতাদিং তামসাহঙ্কারমপ্োতি তন্মিন্ লীয়ত ইত্যর্থঃ ভূতাদিরিত্যুপলক্ষণং ত্রিবিধে। 
পাহঙ্কারে! মহুন্তি জড়াংশ বিহায় জ্ঞান ক্রিয়। শক্কিমাত্র রূপৌ। ভবতি কথন্ভূতঃ গ্রভূঃ সর্ব 

জগন্মোহকত্বাৎ ॥ ২৫॥ 

. মচ মহান্ স্বকারণেযু গুণেষু জ্ঞান ক্রিয়াশক্রিমত্বাৎ গুণবত্তম শ্াদৃশং ভাবং বিহায় গুণ 

মাত্র রূপো। ভবতি তে অব্ক্তে গ্রাকৃতো সাম্যবস্থাং গচ্ছস্তীত্যর্থ;ঃ তদব্যক্তং কালে কালাধীন : 
ত্বাৎ তেনৈকীভূয়াবতিষ্ঠতে অব্যয়ে উপরত বৃত্ত ॥ ২৬ | 

মায়ময়ে মায়! প্রবর্তকে জ্ঞানময়ে বা অতএব জীবয়তীতি জীবঃ তশ্মিন মহাপুরুষে 
শর চাস 

ক্রমসন্র্ডঃ | 

যেনিঃ সর্ববেজ্িয় গ্রবৃতি হেতুম'নং.ইবকারিকে মাত্বিকাহঙ্কারে। তন্বিন কথং ভূতে । 
মনসীশ্বর ইত্যর্থঃ । উপলক্ষণঞ্জচেতৎ দেবতালয়ন্ত। মহতী হত্র সংযুত ইত্তি জ্রেয়ং। 
মহাংখ্চ স্ৃপ্র সংযুত ইতি জ্ঞাপিতত্বৎ ॥ ২৫॥ টি 

, কালে তচ্ছক্ক্যাত্বকে ঈশ্বরে! অতএবাবায়ে ॥ ২৬ | 
স্ত ক্রিয়াণাং ক্রমানুন্ধানা ত্বক স্তৎ কার্যারূপ লৌকিক: কালঃ মতু মায়ামঘ়ে তদস্থ- 

হে সৌম্য ! দেবতা সকল মনেতে লীন হয় ও শব্দ তামসাহঙ্কারে 
লীন হয়, তামস অহঙ্কার মহত্বত্বে লীন হয় ॥ ২৫1 

জান ক্রিয়৷ শক্তিমান্ সেই মহত্ত্ব স্বীক্স গুণে লীন হয়, গুণ সকল 
অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত কালে লীন হয় ॥ ২৬ ॥ 

অব্যয় কাল মায়াময় জীবে লীন হয়, জীবাত্া] পরমাত্বীতে লয় 
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আত্ম। কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায় লক্ষণঃ ॥ ২৭॥ 

এবমন্বীক্ষম ণম্ত কথং বৈকল্িকো ভ্রম | 

মনসো হদি তিষ্ঠেত ব্যোন্ী বার্কোদয়ে তমঃ ॥ ২৮ ॥ 

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয় গ্রস্থিভেদন: | 

অয়ং ভাবঃ বিশ্ব মহাপুরুষন্তোপকরণ রূপঃ কালো বৃত্তাংশেন স্যজ্যশ্চ অতস্তদাত্মনাহব- 

তিষ্ঠতে ইতি তদুৃক্তং মপ্তমে কালং চরন্তং স্থজতীশ আশ্রয়ং প্রধান পুংভযাং নরদেব সতা 

কদিতি দশমেচ যোহয়ং কালন্তত্ত তে ব্যক্তবন্ধে! ইতাদি জীবমাত্মনি গ্রকৃতের্লয়ত্বেন গ্রতি 
যোগ্যভাবাঁৎ পরিপূর্ণ মন্্রপেণাবতিষ্ঠতে আত্মাচাত্বস্থ এব নান্তাত্র লীয়তে যতঃ কেবলে। 
নিরুপ!ধিং অত্র হেতৃঃ বিকল্পাপায়াভ্যাং বিশ্বোৎপত্তিলয়াত্যাং লক্ষ্যতে অধিষ্ঠানত্বেনেতি 

তথা মঃ ॥২৭॥ 

অন্ক কথনন্ত প্রস্ততোপযে!গমাহ এবমিতি। মনসঃ কথং ভেদ নিমিতে। ভ্রমঃ স্তাৎ 

জাতে! ব কথং হৃদি তিষ্টেৎ ইতি ॥ ২৮ ॥ 

পাস পপ তা টপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

সম্ধাতরি জীবে লীয়তে। মায়া শবেন তৈ আ্ভানং ব্যাখ্যাতং। মায়! বযুনং জ্ঞানমিতি 
নির্ঘণ্টঃ। সজীবঃ| আক্সনি পরমাত্ম রূপে ময়ি | .তণ্ত ভু লয়াভাবমাহ। হজ ইতি। 
বিস্ত সতু পরমাত্মা পরম পুরুষঃ কেবলে শুদ্ধ 'নাত্মুমি, সগবজগে স্থিত্তে! ভবতি । কীদৃশঃ 

৮ বিকল্পনাং ৃষ্টিস্থিতি গ্লয়ানামপায়োংনঙ্গীকারো যত্র তাদুশে শ্বরূপঃ সহিতি ॥২৭।২৮া 
যাব দুশ। ময়েতি সর্বাদিত্বং সর্বপেষস্বঞচ শবয়ং ভগবন্দপন্ত স্বক্তৈব স্থাঁপিতং ॥ ২৯। 

কাস থা 

পায়, শেষে পরমাত্মা কেবল আত্মস্থ থাকেন, এই বিশ্বের উৎপত্তি লয় 

দ্বারা তিনি লক্ষিত হয়েন ॥ ২৭! 

ধিনি এই রূপ জীবের অনিত্য দর্শন করেন স্তাহার আর ভেদ দর্শন 

নিমিত্ত মনের ভ্রম কেন হৃদয়ে উপস্থিত হইবেক, সূর্য্যোদয় হইলে 
আর আকাশে কেন অন্ধকার থাকিবে ॥ ২৮ ॥ 

ংশয় গ্রন্থির নাশক এই সাংখ্য বিধি গ্রতিলোম ও অনুলোঁম অ্রমে 
1 যারা 

রর 

উপসংহরতি এষ ইতি । গ্রাতাক্ষমিব যেনেদং দর্শিতং তত্বমাম্মনঃ | সাংখা প্রধানত ূ 
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প্রতিলোমাণু লোমাভ্যাং পরাবর দৃশা ময়া ॥ ২৯॥ 

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাৎ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

একাঁদশস্দ্ধে ভ্ীভগবদুদ্ধব সন্বাদে সাংখাযোৌগো নাম চতুর্বিংশোহ- 

 ধ্যায়ঃ ॥ %॥ ২৪ ॥%। 
|. ৯ উীভগবানুবাঁচ ॥ 

, গুণানামসমিআ্রাণাং পুমান্ যেন ষথা ভবেৎ। 

তম্মে পুরুষ বর্ধেদযুপধারয় শ্ংলতঃ ॥ ১। 

শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষ। তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ | 

স্তট্মৈ হরয়ে গুরবে নমঃ ॥ ২৯ ॥ 
॥*।॥ ইতি একাদশে চতুরধধিংশঃ ॥ *॥ 

পঞ্চবিংশে শ্ব নৈগুণা গ্রতিপত্ত্যে নিরূপ্যতে। চিত্তপ্রভব সত্থাদি গুণবৃত্তিরনেকধ! ॥ ০ 

প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞানবভোপি যাবৎ প্রযত্ব বিশেষেণ গুণত্রয় বৃত্তিজয়ে। নস্তাৎ 

তাবৎ ছ্বন্দ্োপরমঃ অতন্তজ্জয়োপায় কথনায় গুণবৃত্তি নিরূপণমাহ 'গুণানামিতি সহ মিশ্রী 

ভূয় বর্তমানাঃ সমিশ্র।! ন সমিশ্র! অসমিশ্রাঃ তেষাং বিভক্তানাং গুণানাং মধো যেন 

গুণেন যথ। যাদৃশো! ভবেৎ তদ্দিদং কথয়তে | মত্ত! নিবোধেত্যর্থ ॥ ১) 

তত্র সত্ব বৃ্তীরাহ শম ইতি। শমে! মনে! নিগ্রহঃ দমে! বাহেজ্িয় নিগ্রহঃ তিতিক্ষ। 

 , ক্রমসন্দর্ভঃ। 
1*॥ ইতোকাদশ ক্রমসনর্তে চতুর্বংশঃ ॥ &॥ 

অমমিশ্রাণামিত্তি। অমিশ্রাণাৎ পরস্পর মিশ্রাণাং চেতার্থঃ ॥ ১ । 
সতযমিতি মমত্বন্ত্র বৈশ্বধ্যাধয়ঃ য়া এ ইতি ভাবঃ 1২1৩1৪।৫1৬1৭৮|৯1১০।১১0১২/২৩ 

অর্ধাৎ ক্রম বুযুৎক্রমে আমি ব্যক্ত করিলাম ॥ ২৯ ॥ 
॥ % ॥ ইতি একাদশে চতুর্বিংশতি ॥ % ॥ 

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে স্বীয় নৈগুণ্য প্রতিপত্তি করিবার নিমিত্ত ভগ- 
বান্ কর্তৃক অন্তঃকরণ সন্ভূত সত্বাদি গুণের বৃতি নিরূপণ ॥ ০ ॥ 

ভগবান কহিলেন হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ উদ্ধব ! অসমিশ্র অর্থাৎ পুথক্ ২ 
সত্বাদি গণ সকলের মধ্যে ষে গুণ দ্বারা পুরুষ যে প্রকার হয়েন, তাহ! 
আমি বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥ 

সী 
শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তগস্তা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, | 



৪৪২ ক্রীমস্ভাগবতম্। [ ১১স্ক ২৫অ 

তুকিত্ত্যাগোহস্পৃহা শ্রদ্ধা হরীর্দয়াদিঃ স্বনিব্তিঃ ॥ ২॥ 
কাঁম ঈহা মদস্তণা স্তম্ত আনীর্ভিদা স্খং। 
মদোৎসাহো যশঃ প্রীতির্থীস্যং বীর্য্যৎ বলোদ্যম ॥ ৩ ॥ 

ক্রোধে! লোভোহনৃতং হিংসা যাঁচ্ঞা দম্তরুমঃ কলিঃ । 
শৌকমোহে। বিষাদার্তী নিদ্রাশাভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥ 

ও ক ৬৮ পাপ পা সা ০ পপ পি সপ 

সহিষুতৃং ঈক্ষা বিবেকঃ তপঃ স্বধর্মবর্তিত্ব* ॥ স্তৃতিঃ পূর্বাপরানুসন্ধানং । তুষ্টির্যণ। লাভ 

সম্তোষঃ। ত্যাগে। ব্যয়শীলত্বং অস্পৃহ। বৈরাগ্যং। শ্রদ্ধা শ্গাস্তিক্যং ভ্রীঃ অনুচিত্ত কর্মণি- 

লঙ্জ! দয়। দানং দয়দান গতি রক্ষণেঘ্বিতি স্মরণাৎ আদিন1 আর্জব বিনর়াদিঃ | স্বনির্বৃতি 

রাত্ম রতি ॥২॥ 

রজসে। বৃত্তিরাহ কামোহভিলাষঃ ইহ ব্যাপারঃ মদে! দর্পঃ তৃষ্ণ1 লাভে মতাপি অসস্তোষ: 

স্তস্তে| গর্বঃ আশীর্ঘনাদাভিলাষেণ দেবতাদি গ্রার্থনং | ভিদা অহন্বন্য ইতি ভেদ বৃদ্ধিঃ স্ুখং 

বিষয়ভোগঃ মদোৎসাহঃ মদেন যুদ্ধাদাভিনিবেশঃ যশং গ্রীত্ধি স্ততি্রিয়তা | হান্তমুপভামঃ 

বীর্য্যং গ্রাভাব।বিকষারং বলেন উদামং স্া।য়েন উদ্ামস্ত সাত্তিক এব | ৩ ॥ 

তমে। বৃত্তিরাহ ক্রোধ ইতি লোভো। বায় পরাধ্থুখতা। অনৃতং অশীস্ত্ীয়তাষণং ভিংসাঁ- 

ভ্রোহঃ ধ্জা! গ্রার্থন! দস্তো ধর্ম ধ্বজিত্বং ক্লুমঃ শ্রম কলিঃ কলহঃ শোকমোভৌ অন্ধ 

শোঁচনং ভ্রমশ্চ বিষাঁদ।কী হংখং দৈশ্ট* নিদ্রা তন্ত্রী;ঃ আশ! ইদং মে ভৰিষাতীন্য ন্বীক্ষা ভী 

ভরঁয়ং অন্ুদ্দামো জাডাং ॥ ৪ ॥ 
নি পি পসরা এপ এপার তহাএও 

দীন, অস্পৃহাঁ, শ্রদ্ধা, লজ্জা, সরলতা, বিনয়ও আত্মরতি ইত্যাদি সমুদায় 
সত্ব গুণের বৃতি ॥ ২॥ 

অভিলাষ, ব্যাপার, দর্প, তৃষ্তা, গর্ব, প্রার্থনা, ভেদ বুদ্ধি, এ 
' ভোগ, যুদ্ধাদিতে অভিনিবেশ, স্তৃতি প্রিয়ত1; উপহাস, বীর্ষযা ও বলোধ- 
দাম এই সকল রজোগুণেব বৃতি ॥ ৩॥ 

ক্রোধ, লোছ, মিথ্যা, হিংসা, যাঁচ্ঞ।, দস্ত, পরিশ্রম, কলহ, শোক, 
মোহ, বিষাদ, ভুঃখ, দৈনা, নিজ, আশা; ভয় ও অনুদ্যম এই সমুদায় 
তমে! গুণের বৃতি ॥ ৪ ॥ 

৪৪৮ ৬৮ 86 পাপী কি পপ পপি 
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সত্বস্ত রজনশ্চৈতাভ্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ | 
বৃতয়ে। বর্ণিত প্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শুধু ॥ ৫॥ 
সন্নিপাতস্ত্রহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ1 

ব্যবহারঃ সন্নিপাতে। মনোমাতেক্িয়াম্ভিঃ ॥ ৬ ॥ 

ধশ্মে চার্থেচ কামেচ যদাহসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ | 
গুণানাং সম্নিকর্ষোহয়ং শ্রদ্ধা রতি ধনাবহঃ ॥ ৭॥ 

প্রবৃন্তি লক্ষণে নিষ্ঠ। পুমান্ ষর্হি” গৃহাশ্রমে । 
৯ ক সপ্ত ।_ থর টি. রাজি ররর তি ওত 

অনুপূর্বশঃ ক্রমেণ এতা: শ্লে।ক ত্রয়োক্তাঃ বর্ণিততগ্রায়াঃ অন্যা! অপুযুহা! ইতি ভাবঃ 7৫॥ 

বিভক্কানাং গুণানাং বুত্তয়ে। বর্ণিতাঃ মিশ্রাণামাহ সন্নিপাত ইতি ভ্রিভিঃ | অহং মম 

চেতি মতাবুক সর্ববৃত্তি মমানাধিকরণ্য দর্শনাৎ সম্িপাত জড়ত্বং অহং শাস্তঃ কামী ক্রোধী- 
ত্যাদি তথ। মম শান্তিরস্তি কাম: ক্রোধ ইত্যাদি দ্র্টব্যং তত পূর্ত্বকশ্চ শর্কে! ব্যবহারশ্চ 
সমিপাত কার্য ইত্যাহ ব্যবহার ইতি । অত্র হেতু: মনম্চ মাত্রাণিচ ইক্জ্রিয়াণিচ অমবশ্চ তৈঃ 
মন আদীনাং সাত্বিক রাজন তামসত্বাত্বৈববহার: সন্গিপাঁতজ ইতি ভাবঃ ॥৬॥ 

অসৌ পুরুষে! যদ ধর্মাদিযু পরিনিষ্ঠিতে! ভবতি তদায়ং ত্রিষু নিষ্ঠ। রূপঃ সম্নিকর্ষঃ 

সরিপাত কার্য্য' ধর্মার্দীনাং সত্বতমে। রজঃ কার্য্যত্বাৎ বিষয়তঃ সনিণাতজত্বমুক্তং ফলতশ্চ 

তথা তৃমাহ শ্রদ্ধা রতি ধনানি মহ রজ শুমে। ময়ানি আবহতীতি তথা ॥ ৭ ॥ 

্বধর্ণা নিষ্ঠায়ামেব মন্নিপাতং দর্শয়তি প্রবৃত্তি লক্ষণে কাম্যে ধর্ে যদ। পুংসে। নিষ্ঠা 

স্বত্বঃ রজ ও তমোগুণের বৃত্তি সমুদায় আনুপুর্ব্বিক প্রায় বর্ণন করি- 

লাম, এক্ষণে তাহাদিগের মিষ্র৷ ভাবের বৃত্তি সকল বর্ণন করিতেছি 
আবণ কর ॥ ৫॥ 

হে উদ্ধব ! অহং মম অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাদি যে জ্ঞান তাহা 
সত্তাদধি গুণের মিষ্ীভাবের বৃত্তি, আর মন, ইন্ড্রিয় ও প্রাণ দ্বারা যে ব্যব- 
/হাঁর তাহাও ইহাদিগের বৃত্তি ॥ ৬ ॥ ূ 

পুরুষ যখন ধর্ার্থ কাঁম বিষয়ে নিষ্ঠাবান, হয়েন এবং তাহার ফল 
শ্রদ্ধা, রতি ও ধন লাভ করেন, তখন তাহাকেও মিষ্ট ভাবের বৃত্তি 
বল। যায় ॥ ৭॥ 

পুরুষ যখন প্রবৃতি লক্ষণ গৃহা শ্রম নিষ্ঠ| পূর্বক ন্বধর্ম্মানুষ্ঠামে অব- 
টি রি ূ ্ ০০০ 
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স্বধর্থেচীশুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতিহি'সা ॥ ৮। 
পুরুষং সত্ব সংযুক্তমনুষীয়াচ্ছমাদিভিঃ | 

কামাদিভীরজে! যুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা বুতহ । 
যদা ভজতি মাং ভক্তা। নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ | 

তং সত্ব প্রকৃতিং বিদা।ৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা। 

যদাকআাশিষ আশাস্ত মাং ভজেত স্বকর্ম্মভি? | 

তং রজঃ প্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তাঁমসং ॥ ১০ ॥ 

সত্বং রজন্তম ইতি গুণা জীবন্ত নৈব মে। 
কাপ পরা জা 

ভবতি তদ| পুমান্ যদ! গৃহাশ্রম এবামন্ত স্তিষ্ঠেৎ অন্ুপশ্চাৎ স্বধর্মেচ নিত্য নৈমিত্বিকে 
তিষ্ঠেৎ সাপি সমিতিঃ মন্নিপাতঃ হি যম্্াৎ কাম্যধর্ম গৃহাসক্তি স্বধর্ম। রজ স্তমঃ সত্বময়] 

ইতার্থঃ ॥ ৮ ॥ 

তদেবং মিশ্রামিশ্র গুণবৃরীঃ গ্রদর্শা ইদানীং পুমান্ যেন যথ! ভবেদ্দিতি যছুক্তং 

তর্গর্শয়তি পুরুষমিতি ত্রিভিঃ ॥ ৯ ॥ 

হিংসাং শক্রমারণাদিকমাশান্ত যো ভজেত্বং তামসং বি্দাৎ 1 এটতৈগণৈরেবং 
ভবতীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১*। 

নন তবাপি গুণবশেন কর্তৃত্বাবিশেষাৎ কেন বিশেষেণ ত্বং-সেব্যো জীবশ্চ সেবক ইতি 

স্থিতি করেন তখন তাহাও গুণ সকলের মিষ্ট ভাবের বৃত্তি ॥ ৮ ॥ 

শম দমাদি সাধন সম্পত্তি বার পুরুষের সত্ব সংযুক্তত। অনুমান হয়, 

কাঁম সংকল্পাদি দ্বারা রজৌযুক্তত| অনুমান হয় এবং ক্রোধ মোহাদি, 
দ্বারা তমোযুক্তত। অনুমাঁন হয় ॥ ৯॥ 

যখন পুরুষ কিন্বা স্ত্রী নিরপেক্ষ ভাবে ম্বীয় কর্ম দ্বারা ভক্তি সহ- 
কারে আমাকে ভজন করেন, তখন তাহাদ্দিগকে সত্ব প্রকৃতি বলা যায়, 
আর যখন আপনার কল্যাণ কামনায় স্বীয় কর্ম ছার আমার ভজনা 
করেন তখন তাহাকে রজঃ প্রকৃতি আর যখন হিংসা আশ্রয় করিয়। 

আমার ভজন! করেন, তখন ভীহাকে তমঃ প্রকৃতি বল যায় ॥ ১০॥ 

হে উদ্ধব! যদি এরূপ বল, তোমারও গুণ বশতঃ কর্তৃত্বের অবিশেষ . 
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চিত্রঙায়েস্ত্ ভূতা'নাঁং সঙ্জমানে! নিবধ্যতে ॥ ১১ ॥ 
যদেতরে৷ জয়েৎ সত্বং ভাম্বরং বিশদং শিবং | 
তদ। স্থখেন যুজ্যেত ধশ্পজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১২ ॥ 
যদ! জয়েত্বমঃ সত্বং রজঃ সঙ্গভ্তিদা চলং। 

পেপসি | টিপা ওপার পপ ও 

নিয়মঃ যতে! মাং ভজতেতি বারং বারং উচ্যতে তত্রাহ মতৃমিতি । জীবট্তৈব ন মে কুতঃ 
ধতঃ চিত্তজা জীবোপাধৌ চিতেহভিব্যজান্তে অতো যৈঃ এব বধ্যতে কীদৃশ: ভৃতানাং দেহ 
রূপাণাং অগ্ভেষাঞ্চ মধ্যে সঙ্জমানঃ অহন্ত অনাসজ্জমানঃ গুণ নিষস্তত্েন সৃষ্ট্যাদি কর্তাপি 
নিতামুক্তঃ অঙ্চো। মহান্ বিশেষ ইতি ভাবঃ। যদ্ব! ভূ'তানাং অপঞ্চী কৃতানাং যৎ কার্ধযতৃতং 
চিত্বং অশ্নময়ং হি সৌম্য মন ইতি শুতে; তত প্রভবাঃ অতে1 তৃতোপহিতন্ত জীবন্তৈবেতি 
অন্তৎ সমানং ॥ ১১ ॥ 

তদ্দেবং মিশ্রামিশ্র গুণ কার্ধযাণি গ্রদস্ঠ ইর্দানীমেটক্ষক গুণোদ্রেক কার্ধাণি দর্শয়তি 

সপ্ত দশভিঃ যদেতরৌ গুণৌ জয়েৎ অভিভবেৎ। ভাশ্বরং গ্রকাশকং বিশদং স্বচ্ছং শিবং 

শান্তং শিবন্ব বিশদন্ব ভাশ্বরত্বানাং যথাক্রমং সখ ধর্মজ্ঞান হেতৃত্বৎ তদ| তৈ যু'জ্যেত। 
আদিশবাচ্ছমদম[দিভিম্চ ॥ ১২॥ 

তমঃ সত্বঞ্চ কর্মভৃতং রজঃ কর্তৃ সঙ্গং সঙ্গ হেতুং ভিদা ভেদ হেতুঃ চলং প্রবৃত্তি শ্বভাবং 

অতঃ সঙ্গহ্তুত্বাৎ যশস| ত্রিয়। চ যুজ্েত তত্তৎ কামঃ পুমান্ ভবতীতার্থ; ভিদ। হেতুত্বাৎ 
১০০৮ ও পপর টা 

হেতু, কোন্ বিশেষ দ্বার! তুমি সেব্য ও জীব সেবক এই নিয়ম, সে হেতু 
আমাকে ভজন! কর, বারম্থার এই কথা বলিতেছ, ইহার উত্তর এই। 
জীব সকল যাহাতে আসক্ত হইয়৷ সংসার পাশে বদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ 
'সম্ভূত সেই সত্ব রজ ও তমোগুণ সকল জীবের ধর্ম আমার নহে & ১১ ॥ 

এই প্রকারে মিশ্রগুণ সকলের কার্ধ্য প্রদর্শর্ণ করিয়া এক্ষণে এক 
একটী গুণের উদ্জেক হেতু কাধ্য সকল প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, 
হে উদ্ধব! মঙ্গলদায়ক নির্মল প্রকাশ স্বভাব সত্বগুণ যখন রজ ও 
তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ ধর্শ ও জ্ঞানাদি দ্বারা সুখে সংযুক্ত 
হয়েন ॥ ১২॥ : 

যখন সঙ্গ হেতু, ভেদ কারণ ও প্ররৃতি স্ভাব রজোগুণ সত্ব ও 

পরপর টার ৩৯৯৯ 
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তদা ছুঃখেন যুক্ত কম্মণা যশগা শরিয়া ॥ ১৩॥ 
যদ! জঘেদ্রজঃ সত্বং তমো। ষুৎ লয়ং জড়ং। 
যুক্ত শোক মেহাভ্যাৎ নিদ্রয়া হিংসয়াশয়। ॥ ১৪॥ 
যদ। চিত্বং প্রসীদেত ইন্ভ্রিয়াাঞ্চ নির্তিঃ | 
দেহেইভয়ং মনোহসন্গং তৎ সত্বং বিদ্ধি মত্পদং ॥ ১৫ ॥ 

বিকুর্ববন্ ক্রিয়য় চাধীরনিবূভিশ্চ চেতসাং ! 
গীত্রাস্বাঙ্থ্যং মনো! ভ্রান্তং রজ এতৈপিশাময় ॥ ১৬। 

পপর এ পা সা ও 

হঃখেন যুক্স্যেত। দিতীয়া ্ৈভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ চলত্বাৎ কর্ণ! যুজোত ॥ ১৩ ॥ 

যদা রজঃ মত্বঞ্চ কর্মমহৃতং তমঃ কর্তৃজয়েৎ মুঢ়ং বিবেক ভ্রংশকং লয়ং আবরণাত্মকং জড়ং 

অন্ুদামাত্মক'ং অন্চোমুঢ়ত্বাচ্ছোকমোহ হিংসাভিঃ | লয়ত্বাস্লিদ্রয়। জড়ত্বাহ্াদ্যমাভাবেন কেবল 

মাশয়। যুজ্যেতেতি ড্রষ্টব্যং জন ইন্ডি পাঠে লয়াত্মকত্বমেব নিদ্রাশয়োহেতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
কিঞ্চ যদ। চিত্তং গ্রাসীদেৎ স্বচ্ছং ভবেৎ নির্বৃতিঃ চিড় তৎ তদ| মৎপদং মছুপলব্ধি 

স্থানং সত্বমুত্রিক্তং বিদ্ধি ॥১৫ | 
যদ! পুনঃ ক্রির়য়। বিকুর্বন্ বিকারং গ্রাপ্রবন্ আবীর্ভবতি আসমন্তাদ্বিক্ষিপ্তাধীর্যান্ত সঃ 

চেতসাং বুদ্ধীন্ত্বিয়াণাং অনির্বৃত্তিঃ অন্ুপরতিঃ গাত্রাণি কর্েন্দ্িয়াণি তেষামস্থাস্থাং বিকা- 

রাধ্িক্যং মনে। ভ্রান্তং চঞ্চলং রজ উৎকটং নিশাময় জানীহি ॥ ১৬ ॥ 
পপি এরপর ৯ পি পি পপ 

তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ কর্ম, যশঃ ও দৌভাগা দাঁর। ছঃখে 
সংযুক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥ 

যখন অবিবেককারী আবরণাত্মক ও অনুদ্যম স্বভাব তযোগুগ সত্ব 
ও রো গুণকে জয় করে, তখন পুরুষ নিদ্রা, হিস] ও আশা বার! 

শোক মোহে সংযুক্ত হয়েন ॥ ১৪ ॥ ৰ 

যখন অন্তঃকরণ নির্মল হয় ও ইন্ড্রিয় সকল উপরত হয় এবং দেহ 
অভগ্ম ও মন অসঙ্গ হয়,.তখন আমার উপলব্ধি স্থান সত্বকে উদ্রিক্ত 
বলিয়া জানিবে ॥ ১৫ ॥ 

যখন. পুরুষ ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত হইয়! দুঃখ প্রাণ্ড হয়েন ও চিত্তের 
নিরত্তি না হয় এবং গাত্রের অস্বাস্থ্য ও মনের ভ্রান্তি জন্মে তি রজকে 
উৎকট বলিয়। জামিবে॥ ১৬। 

__ স্ 
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সীদচ্চত্তং বিলীয়েত চেতসে। গ্রহণে ক্ষমং | 

_ মনো নষ্টং তমোঞ্জানিস্তমস্তরুপধারয় ॥ ১৭। 
এধমানে গুণে সত্বে দেবানাং বলমেধতে । 

অন্রাণাঞ্চ রজমি তমস্থ্যদ্ধর রক্ষসাং ॥ ১৮॥ 

সত্বাজ্জ।গরণং নিদ্যাদ্রজমঃ স্বপ্রমাদিশেৎ | 

প্রন্থাপং তমস। জন্তে! স্তরীয়ং ত্রিষু সম্ভতং ॥ ১৯॥ 

উপধূণপরি গচ্ছন্তি সত্বেন ব্রাহ্মণ! জমাঃ | 
সাপ লন কপ ৩৯ পপ আপ 5 ও পতঙ্গ জজ পপ ৮ শী ৮ শপ আপ পপি শাক ০৪ জপ আল পারি শা চা আজি ৯ শশা পাস (ভি প  | পাতি "১: শা 

ঘা মীদত্তিরে। ভবৎ চেন্তসে। গ্রহণে চিদাকার পরিণামে অঙ্গমং সৎ চিত্বং বিলীয়েত 

মনোপি সঙ্কল্লামমকং নষ্ট' লীনং । শমোহজ্ঞানং গ্লানি বিষাদশ্চ ভবতি তত্তদ1। 'তম উৎকটং 

উপধারয় বিজি ॥ ১৭ ॥ 

কিঞ্চ এধমান ইতি ইন্্রিয়াণোব নিবুধি গ্রবৃত্তিমোহ শ্বভাবানি দেবাসুর রঙ্গাংসি। 

মদ! গ্রাসঙ্গাদাধিদৈবিকানাং গুধানাং উৎকর্ষ কার্ধ্যাথুক্জানীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৮ ॥ 

গুণোৎকর্ষতোহবস্থাতেদং দর্শর়তি সবাদিতি গ্রসঙ্গারিগুণাবস্থামাহ তুরীয়ং চতুর্থ 

মবস্থান্তরং নাম ত্রিষু জাগরাদিষু সম্তত মেক রূপং আম্মততুমেবেভার্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

গুণোতকর্ষপারেণ তত্তৎ কর্ম ফল নিষ্ঠাং দর্শয়তি উপযুপরীতি ব্রাহ্মণাঃ বেদার্থানুষ্ঠা- 

যখন চিত্ত অবসন্ন হইয়। বিলীন হয় ও চিদাকার গ্রহণে অক্ষম হয়, 
এবং মন বিলীন হয় আর অজ্ঞান ও বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন তমঃ 

উৎকট বলিয়! জানিবে ॥ ১৭ ॥. 

সত্বগুণ উদ্জিক্ত হইলে দেবতাদিগের বল বৃদ্ধি হয়, রজোগুণ উদ্দিক্ত 
হইলে অন্ুরগণের বল বুদ্ধি হয় এবং তমোগুণ উদ্রিক্ত হইলে রাক্ষদ, 
দিগের বল বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮। * 

সত্বগুণ দ্বার! জাগরণ, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্ন, তমোগুণ দ্বারা স্ুষুপ্তি 

এবং এই তিনের সামা বস্থা ঘার! নিগুণাবস্থা সম্পন্ন হয় ॥ ১৯॥ 

ব্রাঙ্ষণেরা সত্বগুণ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, অন্যান্য 

লোকেরা রজোগুণ ঘারা মনুষ্য লোকে গমন করেন, তমোগুণ দ্বার! 

8. ১. 
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তমসাহুধোধ আমুখ্াগ্রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২ ॥ 

সত্বে প্রলীনাঃ হ্বর্ষান্তি নরলোকৎ রজোলয়।ঃ। 

তমোলয়ান্ত নিরয়ং যান্তি মামেব নিগুণাঃ ॥ ২১॥ 

মদর্পণং নিহ্ষলং বা সাত্বিকং নিজকর্্ তৎ। 
রাজনং ফল সংকপ্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং ॥ ২২ ॥ 

কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজে। বৈকল্পিকন্ত য। 
পা, ৯ পক ৯০, ০ পপ পাতা | পি াসিপিপস্পিসসপপপ ওলী পপ | ৩ শা শপ শিপ | ১৯১ পিপাসা | লা তি পরী শিপ শাসিত শপ জি সপ ০ পপ 

নাভিযুক্তাঃ আব্রঙ্গণ ইতিতু পাঠে ব্রক্লোক মভিবাপ্যেহ্যার্থ) আমুখ্যাৎ স্থাবরাণ্যভিব্যাপ্য 
' অন্তরচারিণঃ মন্তুষা। এব ভবস্তি ॥ ২০ ॥ 

দেহাছাৎ ক্রান্তি কালীন গুণোতকর্ষ ফলমাহ সন্ধে বৃদ্ধে সতি গ্রলীনাঃ মৃন্াঃ রজো- 

লয়!ঃ রজসি প্রবন্ধে মতি লয়ে! যেযাং তে এব তমে! লয়] ইত্যণি নিগুণা ইত্যত্রতু লয় 
শবানুপাদানাৎ জীবস্থো্পি নিগুপণাশ্চেৎ মামেব যাস্তী ছার্থ; ॥ ১১ ॥ 

ইদানীং গুণোৎকর্ধ রুতমেব তত্তৎ ফল সাধন কর্ম ব্রিবিধামেবাহ মদর্পণং মৎ 
গীতুদ্দেশেন কতং নিক্ষলং কেবলং দাস ভাবেটনব কৃত যয়়িজং কর্ম নিত্যাদ্দি তৎ 
সাত্বিকং ফলং সংকল্পাতে যন্মিন তৎ হিংসাগ্রায়ং হি'সেদেশেন কৃতং হিংস। বল, 
আদিশব্দাদস্ত মাতৎসজর্য।দিভিঃ কৃতং ॥ ২২ 

ইদানীং সগ্ণ নিগুগ ভেদেন জ্ঞানাদীনাং চাতুরবিধ্যমাহ কৈবলাং দেহাদি ব্যতিরিক্কা- 
০ পা পপ আপ পপ এপস শস্প | শি পাপে সী স্িপসকপীপপস ০ পাপ পি পপ 

ক্রুমসন্দর্ভঃ | 

হিরন ময়ি অর্পণং যন্ত তত উত্তমত্বায় ময্যপপিতমিতার্থঃ। নিক্ষলং মত্ব শুদ্ধার্থং 

নিফামত্ডেনৈব কতমিত্যর্ধঃ। নিজ কর্ম স্বত্ব ব্ণশ্রমাদি ধর্মঃ ॥ ২২॥ 

কেবলন্ত নির্বিশেসন্ত ব্রহ্ধণঃ শুদ্ধ জীবাভেদেন জ্ঞানং কৈধলাং। তব পদ্ধার্থ মাত্র 

শা শিপ শি বাপ পো পাপা শি পিসি শিপাপসছি 

অধোলোকে গমন করে ॥ ২০ ॥ 
সত্বগুণে মৃত্যু হইলে ন্বর্গলোকে গমন করে, রজোগুণে মৃত্যু হইলে 

নরলোকে গমন করে, তমোগুণে মৃত্যু হইলে নরকে গমন করে এবহ 
নিগুণ লোকের! আমাঁতে গমন করে ॥ ২১ ॥ 

আমার প্রতি প্রীতি উদ্দেশে কেবল দাসবৎ কৃত যে নিত্য কর্ণ 

তাহাই সাঁত্বিক কর্ম, ফলোদ্দেশে কৃত যে কর্ম, তাহাই রাজস কর্ণ এবং 
হিংস। প্রায় যে কর্ধা তাহীই তামস কমন্স ॥ ২২] 

দেহ।দি ব্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞান, সাত্বিক ভান, দেহাদি 

চি. 
চা 

১০০ রিনি এরি 
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এ 

১১ক্ক ২৫অ] ্রীমন্ত(গবতম্। ৪৪৯ 
শপ পপ সাপ পা স্প্কস  শাজ শী রি ও 

প্রাকৃত তামসং জ্ঞানৎ মন্লিষ্ঠং নিগু ণং স্মৃতং ॥ ২৩॥ 

বনঞ্চ সাত্বিকো বামো গ্রামো। রজস উচাতে। 
সাপ্পিপী শি শি পিপি পপ উচিত 10 | সী অপ আশ 

ক 

আবিষয়ং । বৈকল্লিকং দেহারদি বিষয় যং তত রজঃ রাজমং গ্রাকৃতং বালমুকাদি জ্ঞান 

তুলাং মন্লিষ্ঠং পরমেশ্বর বিষয়ং ॥ ২৩ | 
বনং বিবিক্কত্বাৎ সাত্ধিকো বাসং ভগবন্নিকেতনত্ত সাক্ষাত্তদীবির্ভাবাৎ নিগুণং 

স্বানং ॥২৪ ॥ | 

০ পক | পাল পসরপ্পপত জপ শা শি তি পপিস্পেপসীসপাপাপ শীতে শসপীশাপীাশি শী পাপী পে শপ পাশ নি
উ 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

জ্ঞানম্ত কৈবল্যানুপপত্তেঃ । তৎ পদ্ার্থজ্ঞান সাপেক্ষত্বাৎ । সত্বযুক্তেহি চিত্তে গ্রথমতঃ 

শুদ্ধং কক্্ং জীব চৈতন্তং গ্রকাশতে । ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তন্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং 

্রঙ্মচৈতন্তমপানুভূয়তে | ততঃ সত্বগুণন্তৈৰ ভত্র কারণত! প্রাচ্রধ্যাৎ সাত্বিকত্বং। 

তথাচ গীতোপানীষদঃ | সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি । ভগবজ্জানম্ততু দেবানাং 

শুদ্ধত্বানামিতাদিমুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাত্বক্তা। সত্বাদি সন্ভাবেপ)গ্বাবাৎ রজ স্তম 

স্বভাবস্তেত্যাছান্রযা। বা তদভাবেপি বৃত্রানুরস্ত সন্ভাবাৎ নতৎ কারণত্বং কিন্ত ততুত্বরদ্ধেন 

তন্ত পৃর্ববজন্মনি শ্রীনারদাদি সঙ্গবর্ণন তয়া নৈষাং মতিস্তাবছুরুক্রমাভ্বিমিত্যাহাক্তযাচ 

ভগবত কূপ পরিমল পান ভূতন্ড শ্রীমতো মহঃ সঙ্গ এব কারণং তত সঙ্গশ্চ তুলয়াম 

। লবেনাপীত্যাছাক্তা! নিগুণাবস্থাতোপাধিকত্বাৎ পরম নিগ্ুণ এব সপ্তমেচ। সমঃ প্রিষ্নঃ 

ৰ মুত ব্রদ্ধন্ ইন্যাদৌ গুণে দেবাদৌ তন্ত কপ বাস্তবী ন ভবতি কিন্ত শ্রীমৎ প্রহলাদাদি- 
৷ ঘেবেতি প্রতিপাদনাৎ। মহত্তাং নিগুণাতিবক্তা! তৎসঙ্গস্তাপি নিগুপত্বং ব্যক্তং। তথ! 
| ভক্কেরপি এণসঙ্গ নিধুননান্তরং চানুবুত্তিঃ শ্গতে | তন্মাদেহমিমং লঙ্ধা ইত্যাদৌ 

| পরমেশ্বর জ্ঞানন্ত)পি নৈগুণা তেতুত্বেন নিগুণত্বোক্ষিত্ত লক্ষণাময় কষ্ট কল্পনা । তথ! 

" ফৈবলা জ্ঞানন্তাপি । নৈগুণাহেতত্বাদবশিষ্ট্যেনোদাহরণ ভেদ বৃত্তিষ্চ স্তাৎ | তশ্মাৎ 

স্বতএব নি্ডপং ভগবৎ জ্ঞানং। অত্র বিশেষে তক্ষিসন্দর্তে দৃশ্তাঃ ॥ ২৩ ॥ 
তদ্দেবং জ্ঞান স্বরূপায়। ভক্তে নিগুত্বমুকত। ক্রিয়ারূপয়ে] ব্যাচ্টে। তত্রাপাস্ত তাবৎ 

শ্রবণকীর্তনাদি রূপায়া বার্তা শ্লীভগবৎ সম্বন্ধেন বামনামাত্র প্নূপার] বার্ত। শ্রীভগবৎ সন্বদ্ধেন 

এপস শপে শশা পাশপাশি পপি শী পপ পপ সপ 

$ 

ূ বিষয়ক জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান, সুকার্দির যে জ্ঞান, তাহ! তামসিক জ্ঞান, 
আর আমাতে যে নিষ্ঠা তাহাকে নিগুণ বলা যায় ॥ ২৩৪. 

বনে বাস সাত্বিক বাস, গ্রীমে বাস, রাঞ্জসিক বাস, দ্যুতাদি গৃহে বাস 
] 
|) 

রর 2৮522 টু 



| 
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তাঁমসং দূত সদনং মন্সিকেতস্ত নিগুপং ॥ ২৪॥ 

সাস্বিকঃ কারকো সঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ | 
তামসঃ স্মৃতি বিভ্রষ্টে। নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 
সাত্বিক্যাধ্যাত্বিকী শ্রদ্ধ! কর্ম শরদ্ধাতু রাজসী | 

পম 

(এ সার 

কারকঃ কর্ত1 অসঙ্গী অনাসজঃ রাগান্ধঃ অত্যভিনিবেশবান্ স্বৃতিবিব্রষ্টঃ অনুসন্ধান 

শুন্তঃ মদপাশ্রয়ঃ মদেক শরণঃ সহি নিরহষ্কারত্বারিগুণিঃ ॥ ২৫ ॥ 
অধর্দে ধর্ম ইতি যা শ্রদ্ধা ॥ ২৬॥ 

ক্রেমসন্দর্ডঃ | 

বাসনামাত্র বূপায়। আহ বনমিতি। বনং বাস ইতি তৎ সন্বন্ধিনী বসনক্রিয়েতার্থঃ। 

বানগ্রশ্থানামিতি জ্ঞেয়ং । এবং গ্রামা ইন্তি গ্রহস্থানীং তামস ইতি দ্বরাচারাণাং। দাত 

সদনমিডাপলক্ষণং। মন্লিকেতমিতি মৎসেব| পরাণামিতিচ ॥ বনাদীনাং ব!সেন সম 

আদফুর্বতমিতি বদেকাধিকরণত্ব'। বনন্ত বৃক্ষষণ্ড শরূপন্ত রলত্তমঃ প্রাধানাৎ। অতএব 

বিবিক্ত লক্ষণ ত্বদীয় সাত্বিক গুণশ্তাপি তদধুগলমিশ্রত্বেন গৌণত্ব* । বাসক্রিয়ায়াস্ত 

মত্বোৎপররত্বাৎ তছর্দনত্বচ্চ সাত্বিকমুখাত্বমিতি । অতএব গ্রামা ইতি তদ্ধিতাস্ত এব 

গঠিতং। এবং মুত মদনমিতাএচ বাস ক্রিয়য়ৈব বিবক্ষিতা। মন্লিকেতন মিতাত্রাপি 
কিন্ত ভগবৎ সম্বন্বমাহাঁঝআোন নিকেশন্তাপি নিগুণত্বং ভবেৎ। ম্পর্শমণিন্তায়েন তাদৃশত্বং 

তাদৃশ ভক্তি চগ্ুঃভিরেরেপলব্ব্যং। দিবিষ্ঠা যত্র গশ্যন্তি সর্বানেব চত্ভূ টনি বৎ 
তৈ ব্যাখাতং। ভগবক্লিফেতমিতি ॥ ২৪ ॥ 

এবং বামমাত্রস্ত তাদৃশত্বমুস্ত। সর্ধাসাঁমেব ক্রিয়াণামাহ। সাত্বিক ইতি। আভ্রচ 

ক্রিয়ায়। এব তাৎপর্ধ্যং ন তদাঅয়ে ড্রবো সাস্তিক কারকণ্ত শরীরাদিকং ছি গুগত্রয় পরিণত 

মেব॥।২৫॥ 

ক্রিয়। গ্রবৃত্তি ভৃতায়! শরদ্ধয়া অপাহ সাত্বিকীতি । অপর্মোহত পরধর্ম: পূর্ব 

তাঁমসিক বাম এবং আমার নিকেতনে যে বাম তাহাকে নিগুণ বাস 

বল! যায় ॥ ২৪ ॥ 

সঙ্গ রহিত কর্ত| সাত্বিক, রাগান্ধকর্তা রাজস, স্মৃতি বিভ্রষ্ট কর্তা 
তাঁমদ এবং আমার সেবা কর্তীকে নিগুণ বলা যায় ॥ ২৫৪ 
রী অধ্যাত্িক শ্রদ্ধ! মাত্বিক, কর্ম শ্রদ্ধা রাজদিক, অধর্্ শ্রদ্। তাঁমসিক 

শি রা ক পপ পপ পপ পপর. পপ পাপা শিস্পাশাশ শািিশিশিিশি 

স্পা 
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রঃ 
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তামন্তধর্থ্নে য। শ্রদ্ধ। মৎসেবায়াস্ত গ্তিগণাঃ ॥ ২৬ ॥ 

পথ্য পুতমনায়স্তমাভাধ্যৎ সাত্বিকং স্মতং | 

রাজসঞ্চেক্ত্িয় প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্তিদাহগুচি ॥ ২৭ 

সাত্বিকং হখমাত্বোখং বিষয়োথখং তু রাজসং। 

তামনং মোহ দৈন্যোখং নিগুণং মদপাশ্রয়ৎ | ২৮॥ 
দ্রব্যং দেশঃ টি ং কালো! জ্ঞানং কর্মচ কাঁরকঃ। 

শপ শাল শপ শী - স্পা ০০০ পিপি স্পা এ সপ পাস শালি 

পথাং ভি পৃতং শুদ্ধ' অনায়স্তং টারারানিউ? গ্রাপ্তং আনার্য্যং ভক্ষা ভোজ্াদি 

ইন্জিয়াণাং প্রেষ্ঠং কটুষন লবণাদি গ্গার্ডিদাইগুচি দৌর্বলযকরম্তুদ্ধঞ+ চশব্দান্মানিবেদিতং 
নিগুণমভিগ্রেতং ॥ ২৭ ॥ 

আত্মোখ'ং ভখং মদপাশ্রয়মিতাপি তং তৎ পদার্থবিষয়ত্ধেন জ্ঞানবদেব দ্রষ্টবাং ॥ ১৮ ॥ 

উক্তং সংমারহেতুভূত* ত্রৈগুণামুপসংহরতি দ্বাভাাং দ্রব্য' পথ্য পৃাদি দেশো বন 
গ্রামাদিঃ ফলং সাত্বিকং সুখমিত্যাদি কালে! যদ! ভঙ্জেত মাং ভর্তা! যদেতরোৌ জয়েং 

সত্বমিত্যাদিনা যোহর্থ উল্তঃ জ্ঞানং কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদি কর্ম মদর্পণং কারকঃ 
রে 

শে পা শি সা 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

বদন্তৎ ॥২৬।॥২৭॥ 

অতএব তৎ সুখস্তাপি নিগুপত্বমাহ সান্বিকমিত্যাদি। এবং শুশ্রাষোঃ শ্রন্ধধানন্ডেতাা- 

দ্যক্য। মহনিদানত্েন শরবণাদি লঙক্ষণ। ক্রিয়া রূপায়া অপি ভক্তেনিগুপত্ৃং জেয়ং ॥ ২৮ ॥ 

ব্রৈগুণাঃ সর্ব এবহীতি | মদ্রীয়ং বিনেতি জ্রেয়ং। তথ দর্শিতত্বাৎ ॥ ২৯॥ ৩০ ॥ 
পা আসর, | সপ সা 

এবং আমাতে যে শ্রদ্ধা তাহাই নিপুণ শ্রদ্ধা ॥ ২৬। 
পবিত্র, হিতকর, অনাঁয়াস লভ্য যে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি তাহাই সাত্বিক, 

ভোগ কালে ইন্দ্রিয় সুখ কর যাহ! তাহা রাঁজসিক, অশুচি ও কষ্টকর 
বস্ত তামম এবং আমাতে নিরেদিত ভক্ষ্য মাত্রই নিগুণ ॥ ২৭ ॥ 

আত্ম সমুদ্ভূত সুখ সাত্বিক, বিষয়জনিত স্থখ.রাজস, মোহ দৈগ্যাদি 
সমুদ্ূত স্খ তামস এবং আমার চিন্তা জনিত যে সুখ তাহাই 
নিগুণ ॥ ২৮॥ 

দ্রব্য, দেশ, কাল, ফল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থ1, আকুতি ও 
নিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদায়ই এই রূপ ব্রিগুগাত্মক জানিবে। হে পুরুষপ্রেষ্ঠ! ৰ 

16 
এরা 

গু 

| উজও | ॥ 



ধা 

8৫২ জীমচ্ভাগবতম্ । [ ১১ক্* ২৫অ 

রদধাবস্থা ক্তিনষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি॥ ২৯॥ 
সর্ববে গুণময়া ভাবা; পুরুষ। ব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ | 
দৃষ্ং শ্রাঃতমনুধাতং বুদ্ধ বা পুরুবর্ষভ ॥ ৩০ | 
এতাঁঃ সংস্যতয়ঃ পুংসো গুণকর্ণা নিবন্ধন ঃ | 
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌমা গুণ! জীবেন চিতজাঃ। 

ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ৩১॥ 
তন্মাৎ দেহমিমং লব্ধ! জ্ঞানবিজ্ঞান সম্ভবং | 

সাত্বিকং কারকোহসঙ্গীতাদি শ্রন্ধ! শাত্বিক্যাধাত্মিকীত্যাদদি অবস্থ। সত্বাজ্জাগরণমিত্যাদি 

আকৃন্তি উপয্যপরি গঙ্ছৃন্তীত্যাদিনোক্ক! দেবত্বাদি বপা নিষ্ঠা! সত্বে প্রলীনাঃ স্বর্ষাস্থীত]াদি- 

নোক্ত ন্বর্গাদিঃ। এবং সর্র্বোপায়ং ভাবস্তৈগুণ্য স্তিগুণাত্মকঃ ॥ ২৯॥ 

নকষেবলষেব এব কিন্তু যাবন্তঃ পুরুষাব্যক্রয়োর্ধিষঠাতা স্ভে সর্ব ভাবা গুণময়া এব 

ৎ গ্রাপঞ্চয়তি দৃষ্টমিতি ॥ ৩০ 

ইদানীমুকত্ৈগুণাশ্ত সসার হেতুত্বমনুব্দনূ তর্নিজয়াম্মোক্ষ ইতাহ এতা ইতি সার্দেন 

মেন নির্জিতা: সপশ্চাদসা বিঙ্ষেপেণ ভক্তিযোগেন মন্দিষ্ঠঃ সন্ মস্তাবায় মোক্ষায় উপপদ্যতে 
যোগো। ভবতি ॥ ৩১ 

তশ্মান্বিবেকিনামিদমেব যুক্মিত্যাহ তন্মাদিতি জ্ঞান বিজ্ঞানয়োঃ সংভবে| যশ্মিনৃ 
আতকে সার্ট পর কপ” পপ ক মিটি পহীআারারারার ব্রা এটি ৩০০ সা শপ সপ | সপ সপ পা সপ পপ ৮০৯০ ০ পা রা ৫ পর ৮৯৯ সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

এত৪| ইতি সার্ধকং। মস্তাবায় মত্প্রেয়ে ॥ ৩১ ॥ 

স্মাত্বমুদ্ধবোৎ স্থজা ইন্যাদিভিরভ্যস্তমপি ভজনন্ত সর্বে।পরিতনত্তবমভ্যস্ততি তম্মাঙ্ছেহ্ 
মিতি ॥৩২। 
পপ পপ উস সস পাস 

এতস্ডিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত ও বুদ্ধি বিবেচিত এবৎ প্ররুতি পুরুষে অধিষ্ঠিত 
সমুদয় পদার্থ ই এই রূপ ত্রিগুণময় জানিবে ॥ ২৯ ॥ 

লোকদিগের সম্বন্ধে গুণকর্ন নিবন্ধন এই সকল পথ কথিত হইল, 
যে.জীব আমাতে নিষ্ঠা বশত? ভক্তিযোগ সাধন দ্বার! অস্তঃকরণ সন্ভৃত 
এই সকল গুণকে জয় করিতে পারে, সে মঙ্নিষ্ঠ হইয়া আমার ভাব 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ | ৩১॥ 

অতএব এঁই মরদেহ লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান সম্ভৃত এই গুণ সঙ্গ 
শী ” "| 



ঠা ০৩ 

১. 
১১ ২৫আ ] শ্রীমন্ভাগবতম্ । ৪ 

গুণসঙ্গং বিনিধু য় মাৎ তজস্ত বিচক্ষণাং ॥ ৩২ ॥ 
নিঃসঙ্গে৷ মাং ভজেদ্বিদ্বান প্রমত্তো জিতেক্দিয়ঃ | 
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ব সংসেষয়। যুনিঃ ॥ ৩৩ ॥ 
সত্ব্াভিজয়েদ্যুক্তো। নৈরপেক্ষেণ শাস্তধীঃ | 
নংপদ্যতে গুপৈমুক্তো। জীবে! জীবং বিহাঁয় মাং ॥ ৩৪ ॥ 
জীবে! জীবেন নিমু'ক্তো গুণৈশ্চাঁশয় মংভবৈঃ | 
ময় বণ পুণে ন বহিনাস্তরং চরে ॥ ৩৫ ॥ 

০ পি বর ৪০০৯০, শপ শা আপ পর স্পপ্প 7 ০৯ শপ শপ শে পত শপ ২ পপ পপি সপ সপ পা 

চমিমং নরদেহ" ॥ ৯ ॥ 

ভজন প্রকারমাহ নিঃসঙ্গ ইতি সার্দেন । মত্খ সংসেনয়। সাত্বিকঃনোধ শবে 
পুমান্ সত্ব বিবুদ্ধয়ে ইন্ডি গ্রাগুক্তয়। ॥ ৩৩ ॥ 

নৈরপেক্ষেণ উপসমাত্মকেন সত্বেনৈব এবঞ্চ সঠি ম* গ্রাপ্পেতীতাহছ ম'পদাত ইতি 

জীবং জীবত্বকারণং লিঙ্গশরীরং ॥ ৩৪ ॥ 
মাঁং গ্রাপ্তপ্য ন পুনঃ সংসার ইহাহ জীন উনি ন বহির্ষিষয় ভোগে। নাস্কর ৎ 

স্মরণেন গুণ কৃতাং তন্থু সংসরণ ব্যথামজিত পুণ্য কথ! কথনাদিভিঃ | ধুম ভক্ষিরসেন 

বিবেকিনে। নহি পুনঃ স্বলভং জনুরীদশং ॥ ৩৫ ॥ 
স্পিন সপ সপ সপ পি আপ শাসন ৩ 

ক্রমসন্মভ: | 

৮ শপ 

সপ বিশ আলে পপ ০০ শা সপ আজ শপ 

শি ০ পপ পপি, পাপ লি শিপ ৬ শী ০৭ ওপর পট পপ আজ 

নিঃসঙ্গমতার্ধকং ॥ ৩৩ ॥ 
সংপদ্যত ইতা্ক্কং ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ 

৮ পা পা ০০ স্থল ০ শর পপ সত 

পরিত্যাগ করতঃ বিচক্ষণ লোকে আমার ভজন! করুক ॥ ৩২ ॥ 

মননশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি নি:সঙ্গ, অপ্রমত্ত, জিতেক্দ্রিয় হইয়।৷ আমার 
"| ভজন করিবেক ॥ ৩৩॥ 

সেই শীস্তধী জীব পরে যোগ যুক্ত হয়৷ নিরপেক্ষ সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকে 
জয় করিবেক এবং ত্রিগুণ যুক্ত হইয়া জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর পরিত্যাগ 
পূর্বক আমাতে সম্পন্ম ছইবেক ॥ ৩৪॥ 

লিঙ্গ শরীর হইতে ও উপাধি সন্ভৃত গুণ ত্রয় হইতে বিনিমুক্ত জীব 
ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মা দ্বার! পূর্ণ হইয়। আর বহির্বিষয় ভোগে ও আন্তরিক 

তৎ স্মরণ বিষয়ে বিচরণ করিবেক না ॥ ৩৫ ॥ 

বা 

ৈ 

শশী শীীশীঁীী শি ৩ ৮ শী ীপশ টি » শী শা পিসী 
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8৫৪ স্রীমন্ভাগবতম্ | [১১ম্ব ২৬ | 

ইতি" গ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং নৈয়াসিক্যাং 

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সম্বা্দ পঞ্চবিংশতিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥*%২৫।% 

জ্রীভগবানুবাচ ॥ 

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ! মদ্ধন্ম আস্থিতঃ | 
আনন্দং পরমাগ্মানমাত্বস্থং সমুপেতি মাং ॥ ১ 
গুণময্য। জীবযোন্যো বিযুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া | 

সপ পপর বা ও চপ পপ পপ রাস, পপ পা 

॥ &* ॥ ঈন্চি একাদশে পঞ্চবিংশ ॥ *। 

বড়বিংশে যোগনিষ্ঠায়। বিঘা ভুষ্ট সঙ্গত: । সাধুসঙ্গেন তত্নিষ্ঠ। পরাকাষ্টেশি বর্ণে | 

ধোগিনো যোগ বিভ্র'শঃ সঙ্গতং সম্ভবেদিতি | অর্ধাণ। এনিবুন্তার্থমৈল গীতং 

বিচনাতে ॥ ০ | 

নিঃসঙ্গে। মাং ছজেছ্বিদ্বানগ্রমন্তে! জিতেক্দ্রিয় ইত্যুক্ত* । শব বিপক্ষে দোষ" কথয়ি- 

ষান্ জীবনুক্তষ্তাপি গর্হি মঙ্গে। ছুর্ব্বার উত্তরঃ সাদিত্যাশঙ্কা উক্ত যুক্তানুবাদ পূর্নকং 

পরিহরতি সার্ধ দ্বাভাং। মল্লঙ্ষণং মত স্বরূপং লক্ষ্যতে যেন তমিমং নরদেহং লন্ধ। 

সন্ধর্ে ম্ক্তি লক্ষণে আস্তিতঃ আন্ আত্মস্থ, আত্মনোব নিষস্বৃত্েন স্থিতং পরমানন্দ 
বূপমাস্মানং মাং সমুটপতি সমাক্ গ্রাপ্রোতি ॥ ১॥ 

ভঞ্দবং ভূতোহপো বিষয়সঙ্গং নপ্রাপ্রোহী হাহ গুণমযোতি গুণময়ী | জীব যোনিঃ 
৯০০০৮ পপ ও পা শসার আপ পা নত (পচ পা পপ আপ জপ শপ পাপ পা ৮ 

ক্রুমূসন্দর্ভঃ ৷ 

॥ % ॥ ইতোকাদশ ত্রমসন্দর্ভে পঞ্চবি'শ ॥ %॥ 

ানত্ত তথা তত পঙ্গং নকুর্যার্দিত্যাহ মঙ্গ' নেতি : ১।২।'৩।৪। 
সপ ক পা আপ পা ও ও পা সপ ৮৮০৮ পপর 

॥ক্॥ ইতি একাদশক্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতম ॥ ঈ৯॥ , 
ষড়িংশতি অধ্যায়ে অমৎ সঙ্গ বশতঃ যোগনিষ্ঠর ব্যাঘাত ও সাঁধু 

সঙ্গে তন্নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা হয়, 'তএব মর্বথা আমৎ মংসর্গ নিবৃত্তির 
নিমিত্ত এল গীত বর্ণন, ॥ ০॥ 

ভগবান্ কহিলেন, আমার ্বরূপ অবগতির সাধন ভূত নরদেহ প্রাপ্ত 
হুইয়। আমার ধণ্ধে বিশ্বাস করতঃ আনন্দ পরমাত্তা রূপ আমাকে প্রাপ্ত 
হয় 1 ১॥ 

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা ব্রিগুণময়ী জীব যোনি অবিদ্য। হইতে বিষুক্ত হইয়া 
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গুণেষু মায়ামারেষু দৃশ্যমনেঘবস্ততঃ 
বর্তমানোপি ন পুমান্ যুজ্যতেইবস্তভিগ্রপৈঃ ॥ ২। 
সঙ্গং ন কুর্ধয।দমতাং শিশ্টোদরতৃপাং ক্চিৎ । 
তন্যনুগন্তমন্তন্ধে পতত্যন্ধ।নুগোন্ধবৎ ॥ ৩॥ 

এলঃ সত্ত্রাড়িমাং গাথা মগ।য়ত বৃহচ্ছ.বাঃ। 
উর্বশী বিরহ ন্মুহ্থনির্বিপনঃ শোকসংযমে ॥ ৪ ॥ 
ত্যক্তাত্মনং ব্রজস্তীং তাং নগ্ন উন্মতবনূপঃ | 

স্পা শিপ ০ পিপাসা শী সপ শপ পাপা শপ শী আপ স্পা ৮ পপি তি পাত শাশাত পপ শপ পপ থা 

রোদ য় হানা গুণেষু রর নাগোপি তৈ দধ্ুগ্ষ/তে ম কাক্গং ন প্রাপ্তি জ অজ হেছুঃ 

মবস্তিঃ ননবস্তভিরপ।নো যুগ্জযমান। দৃশ্তন্তে হর।হ আবস্তত্বেন দৃগ্ঠমানেষু। ২॥ 

থাপি মঙ্গং বর্জয়েদি হাহ সঙ্গসিতি । অসচাং লক্ষণদাহ শিক্সেদরে তর্পরন্ত্ীতি 

শিক্সেদর তৃপং তেষাং কচিদপি। আাস্তাং তাবদ্বহ্নাং সঙ্গঃং কিন্ত তষ্তৈকষ্তাপানগাঃ 

তনুবস্তী। অমন্ধমন্গচ্ছতি যোহন্স্তদ্বৎং ॥ ৩ ॥ 

শতেতিহ!স মাহ এলঃ পুৰরবাঃ আট, চক্রবর্তী বৃহচ্চ,বঃ কীত্িরধস্ত সঃ উর্বশী 
বিরহাৎ প্রণমং যুহান্ পশ্চাৎ কুরুক্ষেতে 'াং অমাগম্য গন্ধর্বদগ্ডেনাগরিণ। দেবানিষ্ট। 
পুনরুর্বশী লোকং প্রাপ্য শোক মংঘমে শোকাপ্গমে মতি তে] নির্বিপং, সমূ ইমাং 

এথামগায়ছেতি ননমন্কন্ধানুমারেণ জ্ঞাতবাত 08 ॥ 

তস্য গরাজ্নীং মোহাবস্থামাহ উচিত ঘেরে তিষেভি অয়ে জায়ে মনসা! 
শী পিপীপী পাস শীত পাসে শশী ও জপ পপ” ৩৮ পপর খাজা 

 িগুণময় মায়। মাত্রকে শবস্ত রূপে রি করিয়। দেহে বর্তমান হইলেও 
জীন আর বস্তু গণেতে লিগ হয় ন। ॥ ২ ॥ ৃ 

শি্সোদর তৃপ্তিকারি অসৎ লোকের ঘহিত কদাচিৎ সংসর্গ করিবেক 
না, কারণ, তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিলে অঙ্গের অনুগ।মী অন্ধের 

ন্যায় অন্ধতম কুপে নিপতিত হয় ॥ ৩॥ 
| উর্বশী বিরহে মুহ্মান বৃহৎ কীর্তি সত্্াট, এল নামক পুরূরব। 
| ৷ পশ্চাৎ উর্পাশী লোক লাভে শোঁকাপগমে নির্ব্বিধ হইয়। এই সকল 

ূ কথা গান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ 
| আপন।কে যখন পরিত্যাগ করিয়। উব্র্বশী গমন করেন, তখন এল 
ূ 
] ঙ 

ও ০০০০০ টাটি ররর রা 5 ও পট কাপ স্পা শপ আপ উপ জপ শা শনি তত পপ আশিকী পা কা ০৮০০০ জাল 
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বিলপন্নন্থগ।জ্জায়ে ঘোরে তিষ্েতি বিহ্বলঃ ॥ ৫ ॥ 
কামানতৃপ্ডে।হনুজ্যন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষজামিলীঃ | 
ন বেদ যান্তীনীয়ান্তীরুর্ধবশ্থ।কৃষ্টচেতনঃ ॥ ৬ ॥ 
প্রাএল উবাচ ॥ 
অহো মে গোহ বিস্তারঃ কামকশ্মল চেতমঃ | 
দেব্য| গৃহীত কণস্ত নায়ুঃ খণ্ড ইমে স্মৃতাঁঃ ॥ ৭॥ 
নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ দুর্ষেযাবাভ্যুদিতো হমুয়। | 

তিষ্ঠ ঘোরে বচাংমি মিশ্রীকুণ বাবহৈ নু ইত্যাদি মন্ত্ৈবিলপনূ ॥ ৫" 

বৈকুবো কারণমাহ কামানিতি। বর্ধাণাং যামিনীঃ রাত্রীঃ যাল্তীঃ অপযান্তীঃ ৷ আয়াস্থী 

র(গামিনী। উর্কান্ত। আকৃষ্ট! চেহন| যন্ত সঃ ॥ ৬ ॥ 

তন্ত গন্ধর্ধলেকং গ্রাপ্ন্ত বহুকালমুর্বশী স'ঠোগানন্তরং নির্বিস্ত গাথাম।হ অষ্টা 

দ্িভিঃ। অন্রাদশষ্টাভিরনুতাপঃ গ্রপঞ্চাতে হে! ইতি । ঘতে। ময়! ইমে 'অহোরাত্রবূপ। 
আয়, থণ্ড। নস্থৃতাঃ ॥ ৭ ॥ 

তদেবাহ নাহমিতি 'ভিনিমুন্তঃ ময়ি রমমাণে হস্তঙগতঃ অভ্যদিতে। বা! হৃর্য্য ইতি 
সস সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

বর্ষনামিনীরিতাদিক' পৃথিবীন্তত্বাবস্থাপেক্ষয়া। ৫1 ৬।৭1৮1৯। ১০। ১১1 ১২। ১৩। 

।১৪। ১৫। ১৬। ১৭1১৮1১৯২০1 ২১1 ২২। ২৩। 

সত ও শম্পা পপ সপ পট সা» 

(এইস শসা পা পসশ 

রূজ। উন্মত্তের ন্যায় নগ্ন হইয়। বিহ্বলত। বশতঃ « হেজায়ে ! তুমি'গমন 
করিও না”” ইহা বলিয়া বিলাপ করতঃ তাহার অনুগামী হইলেন ॥ ৫॥ 

এঁল রাঁজ অনিত্য কামনা পরবশ হইয়া অতৃপ্তি বশতঃ উর্বশী 
কতৃক আকুষ্ট চিত্ত হইয়। এক বওসর কাল রাত্রির গতাগতি জানিতে 
পারেন নাই ॥ ৬। 

এল কহিলেন, অহো ! আমার কি মোহ বিস্তারই হইয়াছিল, 
উর্বশী কৃকি গৃহীত কণ্ঠ ও কাম মুগ্ধ হইয়। আমার আয়ুর যে কিয়ৎ 
খণ্ড অতিবাহিত হইল তাহা আমি ম্মরণও করি নাই॥ ৭। 

এত কাল আমি উর্ধশী কর্তৃক বঞ্চিত হুইয়। সুর্যের অস্তগতি বা 



পে 

4 
্ 
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মুষিতে। বর্ষপুগ্ধানাৎ বতাহানি গতান্যুত ॥ ৮ ॥ 

অছে। ম আত্ম মংমোহে। যেনাত্মা যৌধিতাৎ কৃতঃ। 

ক্রীড়ামুগশ্চক্রবত্তাঁ নরদেব শিখামণিঃ ॥ ৯॥ 

ম পরিচ্ছদমাত্মানৎ হিত্বা! তৃণমিবেশ্বরহৎ | 

যাস্তীং প্রিয়ৎ চান্বগমং নগ্ন উম্বাভৃবদ্রুদন্ ॥ ১০ ॥ 

কুতস্তস্তানু্ভাবশ্চ তেজ ঈশিত্বমেব বা। 

যোহন্বগচ্ছৎ স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাঁদতাড়িতঃ ॥ ১১ ॥ 

অমুয়। উর্বশ্তা বঞ্চিতঃ বসব খেদে উত অপি মুষিতে। বর্ধপুগানামপি গতান্হানি 

নবেদেতি ॥৮॥ 

যেন সংমোহেন আত্ম! দেহঃ ক্রীড়।মৃগোহধীনঃ ॥ ৯ ॥ 

ননু প্রণয় কুপিতায়। অনুনয়ার্থসাধীনত। যুক্কৈব মত্যং নত্বত্র তদস্ভীত্যাহ শপরিচ্ছদ্ং 

রাঙগযাদি সহিতং ঈশ্বরং চক্রবস্তিনং তৃণমিব ত্যক্ক। যাস্তীমপি অন্থগমং অনুগতোন্নি ॥ ১০। 

কিঞ্চ মম গ্রতাপাদাভিমানো বৃথৈবেত]াহ কুতন্তম্ত মে শ্তেজো বলং খরে! যথ 

পাদতাড়িভোপি খরীমনুগচ্ছতি তথ্বৎ ॥১১॥ ্ 

অভ্যুদয় জানিতেও পারি নাই, হায়! আরও কি খেদের বিষয় এত 
বৎসর বৃথ। গত হইয়াছে, তাহ! আমি এক দিনও জানিতে পারি 
নাই ॥৮॥ - 

অহ! ! আমার কি আত্ম মোহ, যেহেতু আমি নরদেব শিরোমণি 
চক্রবত্তাঁ হইয়াও এত কাল একট স্ত্রীর ক্রীড়া স্বগ স্বরূপ অধীন হইয়া- 
ছিলাম ॥ ৯ ॥ | 

আমি এই এখর্ধ্যাদি পরিচ্ছদ সহিত আপনার চক্রবর্তিত্বকে তৃণের 
ন্যায় পরিত্যাগ করিয়। নগ্ন হইয়! উম্মাতের স্যাঁয় ._রোঁদন করতঃ গমন 
শীলা স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম ॥ ১০ ॥ 

যে ব্যক্তি গর্দভের ন্যায় পাদ তাড়িত হইয়াও গমনশীল! স্ত্রীর 
অনুগমন করে, তাহার প্রভাব, তেজঃ ও ইঈশ্বরত্ব আর কোথায় 
থাকে ॥ ১১।॥ | 
টু 15! 
৫) ৪৯ 



৯ পা? লাশ শশা তি ৯252 সপ | স্পা ৯৯ পি শী ৮ পিট শপ পপ পা বউ পপ আপ (৩ জজ সপ ০ শপ পাশ পোপ পা ৬ স্পা পপ সস পি শী পম এ পয ৮ শপ 

৪%৮ শীমন্ভাঁগবতম্ । [ ১১ ২৬ 

কিং নিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন আ্ুচতেন বা। 

কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্ত মনোহাতং ॥ ১৯.। 

স্বার্থন্ত কোবিদং ধিগ্ৰং মূর্খং পঞ্চিতমানিনং | 

যোহহমীশ্বরতাং প্র।পা স্ত্রীভিগোখরবজিজিতঃ ॥ ১৩ | 

সেনতো বর্ষপুগান্মে উর্বশ্টা। অধরাসবং | 

ন তৃপ্যতাত্বভূঃ কামে! নহ্িরাছুতিভির্ষথ। ॥ ১৪ ॥ 

পুংশ্চল্যাপহ্ৃতৎ চিত্ত কোহন্বন্ে। মোচিতুং ক্ষমঃ। 

আস্মারামেশ্বরমতে ভগনন্তমধোক্ষজং ॥ ১৫ ॥ 

এবং ভূ্চন্ত সর্বং সাধনং ব্যগমিভাভ কিমিতি গেম মন্লামেন বিণিষ্টেনৈকা গর 

মেসয়। মৌনেন বাড়িয়মেন ॥ ১৯ ॥ 
পপ পপ সপ 

পে রঃ 

অনুতপ্ত মনায্ম(ন* নিনছি আাখাসাতি দা শক বিদম কাতার হিখারধরহ 

গৌরির খর উবেতি ॥ ১৩। 

গ্সপর[সব' মেবমানন্ত অ।গরভমনিসি পুনঃ পুনকভবন ॥ ১৪ ॥ 

এবমইভি নির্ষেদো নিকপিতঃ। ইদানীং ভঙ্গ নিবেক্মাহ প্শ্চলোতি দশখভিঃ | 

'অয়ং ভাবঃ কর্মভিদেবানিষ্ট চঃখমেব প্রাপ্তোস্সি অঃ গবমেশ্বব যেন ভজেয়মিতি ॥ ১৫ ॥ 

৪ সদ ৮ ০৬ পেশী পশীপীশী পাও সপ লাউ চা শপ ভা পপ পন আপ খাস পি শাসন উপ প্ আপ্প পানী শিপ পাপা সপ স্পা সস শা প্পাকপল, | কা সি সাপ পাশ ৯৮০ পপির শনি ক শপ) পা লা শি 

্ত্ীক কতৃক মানার মন অপহৃত হয়, তাভার জার বা তপস্ঠা, 

দন, অধায়ন নির্জন বাঁস বা মৌনাবলম্বন দ্বার। কি হইতে পারে ॥ ১২। 

যে আদি প্রভু হুইয়াঁও গে। গর্দভবৎ স্ত্রী কর্তৃক পরাজিত হইয়ছি, 

মুর্খ ও পঞ্চিতাতিমানী এবং সার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ সেই আমাকে ধিক্ 

থাকুক ॥ ১৩॥ 

বহুকাল পর্য্যন্ত উর্ববশীর অধর স্তধা পান করিয়াও আছতি দ্বার! 

বহ্ছির ন্যায় আমার কামের তৃপ্তি হইল না, বরং আরও বৃদ্ধিই হইয়া 

উঠিল ॥ ১3 ॥ | 

আত্মারাম, ঈশ্বর, ভগবান, অধোক্ষজ ব্যতীত কুলট! কর্তৃক অপ- 

হৃত চিকে আর কোন ন্যক্তি প্রত্যাবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৫॥ 

নী ১16 



পপ ৭ পিপাসা শেপ শর সত পাস পপ ক পপ পি পপি শপশিত পি শী শি পিন শী পপ শা আপ উপ পপ পপ | পিপি পপ পট শপ শী শি শপ শি 
রে 

সস শ্্স ০ পা শী শী পিপি শসা পপ পা উজ | শা পিপিপি লা | লে সপ সী 

১১ল্ক ২৬ম] স্রীমদ্ভাগবতমূ। ৪৫৯ 
] 
| 

পপ আপস শত সপে হা ০ স্পস্পেপি শ 

বোধিতন্যাপি দেব্যা মে সুক্তব।ক্োন দর্মাতেঃ | 
সনে! গতে। মহামোহে। ন।পযাত্যজি তন; ॥ ১৬ ॥ 

কিমেতয়ানোহপকৃতং রজ্ব। বা মর্পচেত মহ | 

ছ্ষ্ট ৫ স্বরূপাবিচুষো যোহহং যদজিতেক্দ্িয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

কাইয়ং মলীমসঃ কাঁয়ে! দৌর্গন্ধ্যাদ্য।তআকোইশুচিঃ | 
ক গুণাঃ মৌমনস্তা দ্যাছধ্যাসোহুবিদায়! কৃত£ ॥ ১৮ ॥ 

এর জপ আপ ৯পা সপ | কী শশী 

পরমেশ্বর প্রমাদং বিনা দেবৈ রুপদিষ্টদপি বেদ বাক্যান্সোভো ন নিবর্তত ইঠ্যাহ 

বোধিতস্তাপি ইতি দেন্য। উর্বশা! শক্ত বাকোন বেদার্থ বচনেন। গপুকরবো মা মুখ! 

গ্রনণ্তে। মাত্ব। বুকানো আশিবা শছাঃ মান্ধাতকামঃ 'গাশিষ। ম উক্ষন্ ননৈ স্বৈণানি মখ্যানি 

মস্তি শালাবৃকাণা" জ্দয়ান্যেতে উঠ্যাদিনা ॥ ১৬ ॥ 

পুর্ন্ঘং পুংশ্চম্যাপন্ৃ তং চিনমি্াদিনা তল্তা অপকারোশমুস্ব্: | ইদানীং মটমবায়মপবাধ 
ইন্যহ কিমেহয়েতি নোহম্মাক কামিনা" এয়া কিমপরুতং নকিঞ্চিদপি যগ! রজ্জু 

প্নন্দপ! বিছুষে| রজ্জ, দ্রষ্টঃ পুংসঃ হশ্যা* সর্প কল্পনয়। খিদামানশ্তাপি রজ। কিমপি নাঁপকৃত' 

তদ্বৎ। যদযম্মাৎ যৌহুমেবং ভূতঃ স এবাজিতেন্টিয়াবাদপরাধীতার্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

নন তথাপি সৌগন্ধা প্রেমাদি গুণৈং মংমোহ মূলমিত্যাশঙ্কা তেহপি স্বপরি কল্লিত। 

। এবেভাযাহ কায়মিতি চতুর্ভিঃ । মলীনমঃ অতিমলিনঃ সুমনমাং কুম্থমানামিব গন্ধ 

মৌকুমার্ধ্যাদি সৌমনম্ত' শোভন মনোভবে। বা ॥ ১৮ ॥ 
এপ শপ পাপা পপি পিস পপ শশী পিপিপি শিস শি | শা স তিশাপাপশ্পিশ ৩ 

পেপ্পিপপা | পিসী পাপী পাপ পাপী পাশ শি ছি পোপ পাস্তা ০ 

টা দাবা সপ এ ওপাশ সপ্ত ৩ সি পা লা থা আপস পাপ পাপা জপ শশা পাশা শশা পাশপাশি সত সপপাপাাশ শা পাপা পা শপ পপি ০পপপ ৮ পপি তি 

আমি অজি তেক্ত্িয় দুর্্নতি, উর্বশী কৃকি প্রবেোধ বাক্যে বোধিত 

ইইয়াও আমার মনোগত মহামোহ অপগত হয় নাই ॥ ১৬ ॥ 
উর্ববশীই ব! আমার কি অপক্কার করিল, রজ্জুর স্বরূপ ন] জানিয়! 

যেব্যক্তি তাহাঁতে মর্প দেখে রজ্জু তাহার কি করিবে, তন্রপ আমিই 

ভ্রান্ত ও অজিতেক্ড্রিয় ॥ ১৭ ॥ 

কোথায় বা ছুর্গন্ধাত্মক অগুচি এই মমল শরীর, আর কোথায় বা 

সৌমনস্যাদি গণ, এত পুথকৃ হইয়াও অজ্ঞান দ্বারা একীকৃত হই- 

যাছে ॥ ১৮ ॥ 

% ডি ৫ 



৬০ ভ্রীমন্ভাগবতমূ্ । [ ১১স্ক ২৬অ 
সস সপ স্পা | সস 

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ অমিনোগ্রে শ্বগৃত্য়োহি। 
কিমাত্মবনঃ কিং স্রহৃদামিতি ধে। নাবসীয়তে ॥ ১৯ । 

তম্মিন কলেবরেহমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে | 

অহে? স্ভদ্রৎ স্ুনসং হম্মিতঃ স্থমুখং জ্্িয়াঃ ॥ ২০ ॥ 

ত্বত্ম(ংস রুধির স্বায়ুমেদে। মজ্জান্থি সংহতৌ । 
বিতর পুয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরৎ ॥ ২১ ॥ 

তখাপি নোপমজ্জেত স্ত্রীযু স্ত্রেণেষু চার্ঘবিৎ । 

অপ ও কি ও 2 আদ পাশ শোপিস 

মরার রর সস» স্্জক 
পা স্পট | আস 

০০ 

মম ত্বমূপি তশ্মিন্ পরিকল্পিতমেবেত্যাহ পিত্রোঃ কিং স্বং কায়ঃ জনকত্বাৎ। হু বিতর্কে 

ভার্ধ্যায়। বা ভোগগ্রদ্ত্বাৎ । অজ্রান্থপুক্তমপো'তৎ মমত্ব তুলাত্বাহুক্কং স্বামিনে ব। 

অধীনহাৎ অধর! অস্তোষ্টযাং তদ।হুতিত্বাৎ শ্বগৃত্রয়ো বা ভক্ষাত্বাৎ কিঞ্চ আত্মনঃ তৎকৃত 

গুভাশুভ ভাগিত্বাৎ সদা বা উপকারিত্বাৎ এবং যো ন নিশ্চীয়তে ॥ ১৯ ॥ 

তুচ্ছ। কমিবিড় ভশ্মলক্ষণ! নিষ্ঠ। অস্তে। যন্ত তশ্মিন কলেবরে কায়ে প্রিয়ত্বেন গৃহীতে। 

বিসঙ্গমেবাহ অহে। ইতি স্থনসং শোভন নাসিক ॥ ২০ ॥ 

অতে! গুগারোপেণ রমমাণা মাদৃশাঃ কমি সম! ইত্যাহ ত্বগা্দি সংহতো। তৎ সংঘাতে 

দেহে বিগুত্রাদি সংহত রমতাঁং কৃমীণাঞ্চ ॥ ২১॥ 
যদ্যপ্যেবং বিভৎমিত। এব স্িয়ঃ অথাপি নোপসজ্জেত অবলোকনাদিনাপি সঙ্গং ন 

পিতার জনকত্ব মাত্র, ভাঁর্ধ্যার ভোগ প্রদত্ত মাত্র, স্বামির অধীনত! 

মাত্র, অগ্নির অস্ত্যেনী ক্রিয়াতে আহুতি মাত্র, কুকুর গৃধ্ প্রভৃতির ভক্ষ্য 
মাত্র, আত্মার ততরুত গুভাশুভ ভাগিত্ব মাত্র, বন্ধুগণের উপকারিত্ব 
মাত দেহে সম্বন্ধ, যে ব্যক্তি নিরূপণ ন1 করে সেই মুগ্ধ হয় ॥ ১৯॥ 

পরিণাম তুচ্ছ, অমেধ্য এই কলেবরে, অছো কি স্ুন্দর ভাব, কি 

 মাঁসাঁ, কি হাস্ত, কি মুখ রী, এই বলিয়া স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়-॥ ২০ ॥ 
( ত্বকৃ, মাংস, রক্ত, শিরা, মেদ, মজ্জা, অস্থি সমূহ এবং বিষ্ঠা মৃত্রের 

আধার মাত্র এই শরীর লইয়! যে ব্যক্তি রমণ করে, কৃমির সহিত তাহার 
কি প্রভেদ আছে ॥২১॥ 

বিবেকী ব্যক্তি এই রূপ জানিয় স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রীজিত পুরুষের 
ৰ 

সস পপর সস. 



নি সপ সপ টি পর এ ০৯৯৯ ০ ০৮ অপির 

রশ টি টি । ১১ক্ক ২৬হ ] শীমচ্ভাগবতম্ | ৪৬১ 

ব্ষয়েক্দ্রিয় মংযোগাম্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথ। ॥ ২২॥ 

অদৃষ্টাদশ্রতাদ্তাবান্ম ভব উপজায়তে । 

অসংপ্রযুগ্জীতঃ প্রাণান, শাম্যতি সভ্তিমিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥ 
তন্মাৎ সঙ্গে! ন কর্তব্যঃ স্্রীযু স্ত্রেণেষু চেত্দ্রিয়ৈঃ | 
বিদুষাঞ্চাপ্যবিত্রন্ধঃ ষড়্র্গঃ কিমু মাদৃশাহ ॥ ২৪ ।। 

ভভগবানুবাচ || 

এবং প্রগায়ঙ্ন পদেবছেবঃ স উর্বশীলোক 
মথোবিহায়। আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং 

শিপ পপ পলা সপা” সর্প 

কুর্ধযাৎ। অথবিৎ বিবেকী। ত্র হেতুর্বিষয়েতি ॥ ২২। 
নন কষচিন্নিমীলিত নয়নাদ্েরপি মনঃ ক্ষোভে দৃশ্ততে সত্যং সোপি পুর্বদর্শন[ধিকং বিন! 

ন ভবীত্যাহ অনৃষ্টাদদিতি ভাবাৎ। পদার্থ।ৎ ভাবঃ মনঃ ক্ষোভঃ অত্তঃ গ্রাগানিক্রিয়াণি অং 
ঘুঞ্জতঃ অনিষুগ্ততঃ নিষচ্ছতঃ শ্তিমিতং নিশ্চলং সৎ॥২৩॥ 

| ইন্জরিয়ৈ: কত্বা অবিজরন্ধঃ অবিশ্বসনীয়ঃ মাদৃশামবিবেকিনাং ॥ ২৪ ॥ 
ফলিভমাহ এবমিতি দ্বাভযাং নুপেষুচ দেবেযুচ দীবাতীতি তথা ॥ ২৫ ॥ 

পিপিপি 

শি সপ | স্পিন পপি পো পি ৭৭ পা পাদ আপার 

সস 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

এবং জ্ঞানেপি। ইন্দ্রিয়: শ্রোত্রনেরাদিঘেকেনাপি সঙ্গে। নকর্তন্য ইতার্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

জ্ঞানাৎ পুর্মেব কুতো।পি লন্ধাৎ বিধুতো! মোহে। যন্ত সঃ। পু*স্চল্যাপন্থৃতৎ চিত্ত, 

মিত্য।দি প্রাচীন হ্বাকা।দিব ভগবান্ জ্ঞান সস্ভাবোপলব্ধে:। ততে। ছুংসঙ্গমূৎ স্থজ্য ৰ 
পসরা 

প্রতি আসক্ত হুয়েন না, যেহেতু বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগেই মনঃ ক্ষুব্ধ হয় 
তিন হয় না ॥ ২২॥ 

দর্শন, শ্রবণ ভিন্ন কখনই মনের ক্ষেভ জন্মে না, প্রাণ প্রভৃতি 

বিষয়ে ব্যাপৃত না হইলেই মন নিশ্চল রূপে শান্ত-হয় ॥ ২৩॥ 
অতএব স্ত্রী ও স্ত্রেণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা' সংসর্গ করিবেক না, 

যেহেতু জ্ঞানিদিগেরও ষড়বর্গের উপর বিশ্বাম নাই, তাহাতে আমা- 
দিগের আর কি কথ! ॥ ২৪। 
প্র ভগ্ববান্ কহিলেন নরদ্ধেব শিখামণি এল এই রূপ রর করত 
______ ৫ ২৭ শা 



তীর. ্ 
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বৈ উপারমজ্জ্ঞান বিধুতমোহঃ ॥ ২৫। 

ততো দুঃসঙ্গমুংস্থজ্য সংন্থ সজ্জেত বুদ্ধিমা ন্ ূ 

মস্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনে ব্যাসঙ্গমুক্তিভি? ॥ ২৬ ॥ | 

মন্তোহনপেক্ষ। মচ্চিত্তাঃ গ্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ | 

নিশ্দমম। নিরহস্ক।র] নিদ্বন্্া নিম্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥ | 
তেষযু নিত্যৎ মহাভাগ মহাভাগেযু মৎকথা? | 

২৮ সত পপ লা সি ৮টি পাশ পাশ শিপল পিপি পিশ্পিশীপিপিটপদ পিচ শিপিপতা শালি শীশিপাশাশাশীসীপশাটি পপি ওল শি পাপা ৮ শিানটী শনি শিশশীশীট শি পিপি 1 

সি 

ূ 
ৰ উক্তিভিহিতোপদেশৈরিতি তীর্থ দেবাদি সঙ্গাদপি সতমঙগঃ শ্রেয়ানিতি দশয়ত ২৬ ॥ 

1... মাং লক্ষণমাহ মপ্ঝ ইতি বিশেষণাষ্টকম্ত যণেষ্ট' হেতু হেতুমস্তাৰঃ ॥ ২৭ ॥ 
ূ শাস্তাং তেসপদেশাপেক্ষ। আপতু কোলং হৎ মগ্রিধিরেণ 'ভাবয়হীঠ্যাহ ছেঘিতি 

র সপ্রভিঃ ॥ ২৮ ॥ ; 
ৃ পপি সপ ক 

ক্রমননাভঃ | 

ইহ্যন্তর ৰাক্য স্বারস্তাচ্চ ॥ ২৫ ॥ 

'গমং্মঙ্গ মোগেপি ন কিঞ্চিৎ শ্তাং কিন্তু মৎ সঙ্গেটনবেতাহ তত ইতি | ২৬।। 

মচ্চিন। ইতি বিশেষাং । তম্ত চানপেক্ষহাদিকং স্বরূপ গুণানুবাদ মাতং বিষয়ান 

। প্যায়তশ্চিন্তরমিঠযাদেঃ ॥ ২৭ | 

গ্রপুণন্তীতি গ্রশবঃ স্বতএব তেষ।ং পুণা নান্বাৎ।। ২৮।। 
পপি 

ৰ 

ৃ 
] 

উর্বশী লোক পরিত্যাগ পূর্বক আত্মাতে আত্মরূপে আমাকে দেখিয়া, 
গন দ্বারা মোহ ন।শ করত উপরত হইয়াছিলেন ॥ ২৫॥ ৃ 

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত 

ূ 
ূ 

স্ 

হইবেন, যেহেতু সাধুর উপদেশ দ্বারা তাহার মনোব্যথা ন| 

করেন ॥ ২৬ ॥ 

০৮ পপ পীর | পপি 

টি সপ শশা 

শা পিপসপপপীপিপাা 

০৮ পপ এপস আপ 

সতের লক্ষণ এই যে যাহার! নিরপেক্ষ, মদ্গত চিত্ত, প্রশান্ত, সম-। 
দর্শি, মমন্ত1 শুন্য, নিরহঙ্ক।র, দ্বন্বধন্্ম বিরহিত ও নিম্পরিগ্রহ, তাহা- 

রাই সাধু ॥ ২৭॥ 
হে মহাভাগ উদ্ধব! সেই সকল সাধু ব্যক্তির নিকটে শিষ্ট : 

লোকের হিতজনক আমার কথ! উপস্থিত হয় এবং তাহা শ্রবণ করি ূ 



০.৯. তত বার তত পাত 
সস 

১১স্ক ২৬্স ] প্রীমত্াগবতমূ । ৪৬৪ 

সম্ভবন্তিহি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘৎ ॥ ২৮॥ 
তা যে শূণুত্তি গায়ন্তি হনুমোদস্তি চাদৃতাঃ। 

মৎ পরা শ্রদ্ধধানাশ্চ ভক্তিং বিদ্দন্তি তে ময়ি । 

ভক্তিং লন্ধবতঃ সাঁধোঃ কিমন্যদবশিষাতে | 

ময্যনন্ত গুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাতনি ॥ ২৯ ॥ 

যথোপশায়মাণস্ত ভগবস্তং বিভাবস্থং | 
পপি পি পা” পাশা আলাপ | সপ? শশী শপ জপ | পাপা পিট পি সপ আসক পপ পপ শী পাপ আস 

শ্রবণার্দিভিরেব মৎ পরাঃ শরদ্ধধানাশ্চ সন্কঃ ভক্তিং বিন্বন্তি ॥ ২৯ ॥ 

বিভাবস্থমগ্রিং মেবমানন্ত অগোতি নশ্তাতি যথ। তথা কর্মার্দি জাডাং আগামি সংসার 

ৰ 
ূ 

- ক্রমমন্দর্ভঃ | 

মৎ কপানাঞ্চ কেবলং পাবনতামাতরং কিত্বভা।মেন ভক্ি প্রদান্িতাপীত]।হ তা 

ইতি ॥ 

ভুক্কেত্ত ভক্কিরেব ফলমিত্যাহ ভক্তিমিতি। তন্র হেতুঃ ময়ীতি। ক্রঙ্গণি সর্বতো 

বৃহত্তমে। তদেবাহ। আনন্দেতি। আনন্দান্ীমানি ভূতানি জায়স্তে ইত্যার্দেঃ কোহো- 

বান্তাৎ ক: 'গ্রাণাদিত্যাদেশ্চ শ্রুতেরানন্দন্তৈব পরম খৃহ্ভমত্বমিতি। তত্রাপি গুণে। 

| মধুবান্ত গুণবৈচিত্রীমন্তি। তশ্চ পরমান্তি পরম বৃহত্বমত্বমিতার্থঠ। সর্বাংশেন পূর্ণত্বাৎথ। 

এব" ভূত্তেচ যা ভক্তি; দৈব পরম পুরুষার্থ তয়োপযুজ্যতে । তাদৃশানন্দত্বৈকত্বাদিতি 

ভাবঃ 11২৯ | ও 

এবমসাপি গ্রকরণসা পূর্বব পূর্বববদেব নিষ্ঠাং দর্শয়িহা! পূর্বোদ্িষ্ঠানাং সতাং স্বরূপণ্ুণ 

মপাহ ষথেতি চতুর্ভিঃ। উপাশ্রয়মাণস্ত ফল বিশেষ কামনয়। যজ্ঞার্থং মেবমানস্য অতএব 
ভগবন্থমিতৃাক্ত ॥ ৩০ || ৩১ ৩১ ॥ 

| ভক্তদ্বিগের হিতকারী হইয়। পাপমোচন করে ॥ ২৮॥ 
যে সকল ব্যকি আমার প্রতি শ্রদ্। পূর্বক আদরের সহিত সেই 

সকল কথ! শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অনুমোদন করে, 

তাহার। আমাতে ভক্তি লাভ করে । আমি অনন্ত গুণ, আনন্দানুভবাস্তা, 
পরব্রহ্ম অতএব যে সাধুব্যক্তি আমাতে ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার 

আর অন্য অবশিষ্ট কি আছে ॥ ২৯॥ 

ভগবান্ সুর্ধ্যকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও 
ঠা 10? 



11000 ঈ 
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শীতং ভয়ং তমে।হপ্যেতি মাধুন্ সংসেবতত্তথা ॥ ৩০ ॥ 

নিমজ্জোন্মজ্জতাঁং ঘোরে ভবান্ধৌ পরমাঁয়নৎ 

মন্তে ব্রহ্মবিদঃ শান্ত! নৌ ঢেবাগ্ল, ই ॥ ৩১ ॥ র 

অন্নং হি প্রাণিনাৎ প্রাণ আর্তী নাং শরণ, তং ৃ 

ধর্থো বিভ্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তো গেল ॥ ৩২ ॥ ৃ 
সন্তে। দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ [] 

দেবত। বান্ধবাঃ সম্তঃ সন্ত আত্মমভমেবচ ॥ ৩৩ ॥ 

বৈহুসেন স্ততেপ্যেবুরবন্তা লোকনিম্পৃহঃ। 
সপ আর ৯ শপ পা পাপা পপ পাপী পপ এপ পদ শপ টাপিপ্পীসপপা পক ৮৮ সিল তি আপা পল 

ভয়ং তন্মুলমজ্ঞানগঃ নগ্ঠতীতারথঃ ॥ ৩০ ॥ 
নিমজা উন্মজ্জা1ং উচ্চাবচ যে।নীর্শচ্ছভাং গপরমায়নং পবমাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥ 

কিঞ্চ যথ। অননমেব 'প্রথণে। জীবনং অহমেব যথ। শরণং পর্মী এব মথ| গ্রহ পবলোকে 

বিন্তং তথ। সন্ভ এবাবাকৃ স"সাব ভাপাদ্িভানঃ পুংসং অরণ” শবণ* ॥ ০২) 

কিঞ্চ সন্তশ্চক্ষুংষি সগুণ সিগুণ জ্ঞানানি অর্কঃ পুনঃ মঃ মাগুখিতোপি ধহিশ্চ তদপ্যেক 
মেব চক্ষুরিত্যর্থ: ॥ ৩৩ ॥ ৰ 

অপাঁয়ার্থমুপম'হরতি বৈথ্গৈন ইন্ডি। আুছায় ভাবেন উমাননং প্র িষ্ ী্ ী ভাব 
পা পিস নি ক ০৯৯ পাপ স্পা ০০ শ সিল সপ আসা পাপা পা পপ শ স্পা শি ক 12. 

স্পা পপিপশীশ পাশা পা্এপরশপপকী 

ক্রমসনর্ডঃ | 

নু ভবানেবার্তানা* শরণ* চেৎ কি' সপ্তিরিতযাশঙ্ক্যাহ সন্থ ইঠি || ৩৩। 
এবমতীক্টং স্থাপয়িতহ। 'গ্রসঙ্গমুগম*হুরতি বৈভদেন ॥ ৩৪ || 

.প (সপ (স ক পপ উপ 
৬৮০০ পিপি পাজি ছি ্প - স্পেল | পিসী সপপীেীসপি ৩ পপ সপ পপি | পেশি শি ০৩৮ পপি ৭৪ শি সত শন শা ৯ ৭৮০৮০ ৮ পি শি পেজ জা শশা 

ভয় থাকে শ।, তদ্রুপ সাধুকে আশ্রয় করিলে সকল পাপ ধ্বংম হয় ॥৩০ 

জলমগ্ন ব্যক্তির নৌকার ন্যায় শান্ত, সাধু, ব্রঙ্গজ্ঞের। ঘের ভব । 
সমুদ্রে নিমগ্ন বাক্তির পরম গতি হয়েন ॥ ৩১॥ ; 

যেমন অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণ ও যেমন আমি আর্ভদেগের শরণ্য, ৰ 
এবং যেমন ধর্ম মনুষ্যদিগের পরকালের ধন, তদ্রপ সাধুরা সংমার ই 
পতনে ভীত লোকদিগের শরণ্য ॥ ৩২ ॥ 

বহির্ভাগে উদ্দিত সূর্ধের্ের ন্যায় সাধুরা অন্তরে চক্ষু অর্থাৎ সণ 
নিগুণ জ্ঞান প্রদান করেন, অতএব সাধুরাই দেবতা, সাধুরাই বান্ধব, 
এবং সাধুই আত্ম রূপ আমি ॥ ৩৩ 

পুর্নরব৷ এল এইরূপে উর্বশী লাভে নিষ্পৃহ হইয়া এবং আঁত্মারাম 
২ রি 



শর চপ সপ উস লতে 

১১স্ক ২৬অ ] ্রীমদ্ভাগবতম্। ৪৬৫ 
সপ পপ সি পজ পা পপ” শীল লস পল শী শপ শী পি সস পাপা পা পপি ও আপার সস জজ 

ৃ মুতসঙ্গে। মণীমে ভামাক্লারামশ্চচারহ ॥ ৩৪ ॥ 

| ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহুংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাৎ 
1 একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবছুদ্ধব সন্ধাদে এলগীতৎ যড়িৎশোহধ্যায়ঃ ॥%1২৬।% 
ৃ ্রীউদ্ধন উবাচ। 

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষু ভব্দারাধনং প্রচে]। 

যন্মাত্বাং যে যথার্চস্তি সাত্ৃতাঃ সাত্বৃতর্ষভ ॥ ১ 
টি ০০৫ শপ পা, এপ প্র ৬৯ তা জা সাপাহার? টার 

৷ গ্রাপ্ত। সেন! যন্ত ভন্ত স্ত্রীভ।বং গ্রাপ্তশ্ত পুজে। বৈতসেনঃ পুরূরবাঃ এবমুক্ত গ্রকারেণ । 

: উর্নান্তা লোকাত স্থানাৎ অবলোকনা দ্ধ নিম্পৃহঃ ভতোহপি মংসঙ্গাদপি হেতো মুক্ি অঙ্গঃ 

৷ মন্ আক্মারামো ভৃত্ব। মথে ্ং চার ইতি ॥ ৩৪। 
॥ * ॥ ইন্ত একাদশে বভিৎ্শঃ ॥%॥ 

০ সপ পালি পাপা ৬৮০... 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

গপ্তবিংশে ক্রিখাযোগঃ সদাশ্চিত্ত গ্রসাদকঃ | শর্ধকামাপ্ডি ভেতৃশ্চ সাঃ প্রোক্তঃ 

। মমামতঃ 1 ০ ॥ 
| রাগাদ্যাকুল চিগ্তানাং কুতোহসঙ্গাদি আম্তবঃ । ইনি কুষ্গার্চনং ভদ্রমনুস্থৃত্যানু 

। পৃচ্ছতি | ক্রিয়ানোগমিঠি 'ব্দারাধন রূপং যন্মাদিতি করণাধিষ্ঠানাদি প্রশ্নঃ সর্ব 
মির নিমিত্ৃন্তাবশিষ্টত্বাৎ যথেতি কনম্মিগধিষ্ঠানাদৌী ফেন গ্রকারেণেতি প্রশ্নঃ 
ৰ চিটাতি সাত্বতা ভক্তাঃ ॥ ১] 
[১5255 3 ০: শপ শপাশিশ শত থা ভনপাপিপ শি পচ আক পাপা পক পিস পপ আরা কপ রা ও পপ 

| *॥ ইন্যেকাদশ ক্রমসন্দর্ডে বড় বিংশ: || & || 

এবং তাবৎ সঙ্গং মোক্,মিচ্ছ তা" নীতি" শত্বানিচ্ছ। নামপি "না পবমার্থ পর্যাবসানং 
বথাস্তাত্তথ। পৃচ্তি ক্রিয়াযোগ ইতীতি ॥১॥ 

পা” পপ পপ আপ পপ পিচ ও ০৯ জা পক্ষী পপি পিস পি কা রর পা 

ও যুক্তমঙগ হইয়া এই মহী মণ্ডলে পিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ । 
1 %॥ ইতি একাদশস্কান্ে ষড়বিংশতি 1 %॥ 

সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে সদ্যঃ চিত্ত প্রসাদক ও সর্্ কাম প্রাপ্তির হেতু 
ক্রিয়াযোগ সংক্ষেপ রূপে বর্ণন ॥ ০ ॥ | 

উদ্ধব কহিলেন, হে গ্রভে।! হে সাত্বৃতশ্রেষ্ঠ ! ভক্তের আপনাকে 

যে প্রকারে অর্চনা করে, সেই সকল প্রকার আপনার আরাধনা! রূপ 
ক্রিয়াযোগ আয়াকে উপদেশ করুন ॥ ১॥ 

. ৫ 



৪৬৬ জ্রীমভাঁগবতষৃ । [ ১১ রী 

এতদ্বদন্তি মুনয়ে। মুহুনিশ্রেয়সং নৃণাং। 
ন।রদে! ভগবান্ ব্যাসো আচার্যোহঙ্গিরসঃ ভৃতঃ ॥ ২ ॥ 

নিঃস্তং তে মুখাভ্তোৌজাদঘদ্দাহ ভগবাঁনজঃ। 

পুজ্রেভ্যো ভূগুমুখেত্যো দেবোচ ভগবান্ ভবঃ ॥ ৩ ॥ 

এতদ্ৈ সর্বববর্ণানামাশ্রমাঁণাঞ্চ সম্মতং । 
শ্রেয়নামুত্তমং মন্যে স্ত্রী শৃক্ানাঞ্চ মানদ ॥ ৪ ॥ 
এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্মাবন্ধ বিমোক্ষণং | 

পর ৮০ ৯৯ সপ ৮ জপ পা পক 

অন্ত পুনর্বিশেষতঃ প্রশ্নে কারণমাহ চতুর্ভিঃ এত ত্বদর্চনং নিঃশ্রেয়লকর* বদস্ধি অঙ্গি- 

রসঃ সুতো বৃহম্পতিঃ ॥ ২॥ 

নিঃ সৃতং ত্বয়োপনিষ্টমিতার্থঃ দেবো পার্বতোঃ ॥ ৩॥ 

সর্ববর্ণানাং ব্রৈবর্ণিকানাং ॥ ৪ ॥ 

বিশ্বেশ্বরেশ্বর বিশ্বেশ্বর!। যে ত্েযামীশ্বর ॥ ৫ ॥ 
শরররসারস্পকসপরসসসা৯ স্পস্ট গা কা ৯১৯০০ ৫৭ ০৯-৯এ সউস-্প শপ পন পক শা ররর জজ ক ৮ ৮৭ 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 

এ্রামাণয়তি এতদিতি দ্বাভ্যাং। অঙ্গিরসং জুত ইন্তি তন্ত ভগনন্বর্মোপদেশে স্বগুরুত্ব' 

বাঞজয়তি যুন্তংচ তৎ। শ্রীভাগবচে 'স্ত শ্রীসঙ্কর্যণ নং গরদায়িত্বাৎ ॥ ২, 

নচ বীত সঙ্গানাং প্মরণাদিকং নরমাত্রাণামেবং শ্াারপুনরেতদিত্তি বাচাং যত এতদ্দিতি | 

তেষামেব সম্মতত্াদিতি ভাবঃ ॥৩ 1৪ ॥ 

বিশ্বেশ্বরাণাং মহাপুরুষাদীনামপীশ্বরঃ গ্বরং ভগবত্বাৎথ ॥ ৫॥. 

নারদ, ব্যাসদেব, বৃহস্পতি ও অন্যান্য আচার্ধ্যগণ এবং মুনি সকল 

বাঁরম্বার আপনার অর্চনাকে মনুষ্যদিগের নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন ) ২। 
আপনার মুখ পল্ম হইতে নিঃস্ত যে সকল উপদেশ বাক্য ভগবান্ 

তরঙ্গ! ভৃগু প্রভৃতি পুজরগণকে এবং মহাদেব ভগবতীকে উপদেশ 
দিয়াছেন ॥ ৩ | 

হেমানেদ! আমি ইহাকে সর্ধববর্ণের, ও সকল আশ্রমের এবং 
স্ত্রী শৃদ্র প্রভৃতির সম্মত উত্তম নিংঞ্রেয়স সাধন বলিয়! মানা করি ॥ 811 
রম হে কমললোচন 1 হে বিশ্বেশ্বর ! কর্সাবন্ধ'মোচনের উপায় স্বরূপ | 
1]. ূ 



চি. যী 
১১স্ক ২৭আ ] স্তীমদ্তাগবতমৃ। ৪৬৭ 

শপ সা ০ সাপ এ পার, এ 

ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥ ৫ ॥ 

শ্ীভগবান্ুবচ ॥ 

নহ্যস্তোইনস্তপারস্ত কর্্মকাগুস্য চোদ্ধব। 
ক্ষিপ্তং বণয়িষ্যামি ঘযথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ৬॥ 

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ব্রিধিধো। মখঃ | 

ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাঁং সমর্চয়েৎ ॥ ৭ ॥ 
মদ! ্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ | 

(শা 

কর্মকাণস্ক পৃজ। বিধানসা নাস্তাস্তে! গ্রন্থঃ পারং ব। অনুষ্ঠানতে। যন্ত. তন্ত ॥ ৬ | 

বৈদিকে। এব মন্ত্রো বৈদিকান্েবাঙ্গানচ যন্মিন্ পুরুষ সৃত্তাদৌ সবৈদিকঃং। এবং 
 ভাত্ত্রিকোহপি। সিআোহষ্টাঞ্ষরাদিঃ মখঃ পৃ ॥৭॥ ূ 

যদ। ত্রৈবর্ণকো। যঙ্জেত তা বিশেষমাহ ধদ। ই গর্ভই্টটমকাদশ আাদশাদি কালে 
| ক্রমসন্দর্ভঃ। 
শিকার কি 

যর্দাপি তদীদৃশমেব তথাপি বিস্তরত্বদেব মায়া স্বয়ং নোক্তং সংগ্রতি ভবদিচ্ছ।' 
জ্ঞাত্ব! সংক্ষিট্যেব বর্ণয়িষযমীতযাহ নহাস্ত ইতি ॥ ৬॥ 

ঈপ্গিতেনৈবেতি স্ব স্বাধিকার গ্রাপ্ততয়। তত্রাপি শ্রন্ধান্থমারেণেতার্থঃ। ততঃস্ত্রী 

শৃদ্রানাং কেবল স্তাস্ত্রিকঃ। অন্যেষাং ত্বন্ততরৌ মিশ্রে! বেতি বিবেকঃ ॥৭॥ 

তত্র তত্রেচ্ছানুসারেণ স্বধর্্মনিষ্ঠানেবাধিকৃতা তত্রচ মুখ্তয়। দ্বিজমেবাধি কত্যোপদি 

আপনার আরাধনার বিবরণ, অনুরক্ত ভক্ত যে আমি আমার নিকট 
ব্যক্ত কর। ৫॥ 

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! অনন্তপার কর্মকাণ্ডের অন্ত নাই 
অতঞব যথাবত আন্ুপুর্বিক তাহার সংক্ষেপ বর্ন করিতেছি শ্রবণ 

কর॥ ৬। 
বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয় মিশ্রিত আমার পুজা! এই তিন প্রকার। 

এই তিনের মধ্যে বথাভিলফিত বিধি দ্বারা লোকে আমার অর্চনা 
করে. ॥ ৭1. 
যখন বৈধ পুরুষের মধ্যে স্বপাঁখোক্ত দ্বিজত্ব অর্থাৎ নার 

১ না 



পি অপ ই পল পপ পা নী পাপা সস শক পাস 

১) 

রশ 

৪৬৮ শ্রীমন্ভীগবতমূ্ । [ ১১স্ক ২৭ 

যথ ঘলগেত মাং ভক্ত শ্রদ্ধায় তল্িবোধ মে।৮॥ 

আঙ্চায়াৎ স্থপ্রিলেহখো বা সুর্ধো বাপ্ল, হৃদি দ্বিজঃ | 
' দ্রবণ ভক্তিযুক্তোহর্টেৎ স্বগুরুং মামমায়য়। ॥ ৯। 

পূর্ব্বং স্নান কুব্বাত ধৌতদন্তোহঙ্গ শুদ্ধয়ে | 
উভধৈরপিচ স্্ানং মানত্ৈমু্দগ হণাদিন| ॥ ১০ ॥ 
সন্ধোপান্তা।দ কল্মাণি বেদেনাচোদিত!নি মে। 
পুজাং তৈঃ কণ্পয়েৎ সম্যক সং কল্পঃ কণ্মপাবনীং ॥ ১১ ॥ 

ূ 
ৃ 

ৰ 

্ এ বা পপ | প 

পপ এ 

স্বনিগষেন স্বাধিকার গ্রবৃন্তেন বেগেরুৎ দ্বিজত্বমুপনয়নং ॥ ৮ ॥ 

অচ্চায়াং গ্রতিমাদৌ ॥ ৯॥ 

ন্নানে ধিশেষমাহ উভতয়ৈ বৈদি কৈস্তান্্িকৈশ্চ মন্ত্ৈঃ ॥ ১০ ॥ | 

কি পন্ধ্যোপাসনাদীনি কর্্মাণি অচোদিহানি গাকলোন বিহিত।নি যস্ত যানি তৈ£ 

মহ মে পু্জাং কুর্ষাৎ নতু তানি পরিত্যজ্যেভার্থ:। সম্যক পরমেশ্বর বিষয় এস সংকল্প! 

যন্ত তথাভূতঃ সন্ কর্্মপাবনী* কর্মনিহ পর্ং ॥ ১১॥ | 
০ পাপ প্র পি সস পপ পাপ সপ সস ০৯০ 

জ্রেমমন্নত: | ৃ 

শমন্তাপি যথ। শ্বযুগরিশতি যঙ্ধেতি 1৮ ॥ ৃ 

তত্রাপি শক্তানুমারেগ পৃজাধিষ্ঠানং বিক্ল্পয়তি অন়্ামিতি গ্রথমং ত্বচ্টয়ামেব 

বিধিঃ। অশটকাব তৃত্তররেতি ভাবঃ॥ ৯ ॥ ১৮ ॥৯৯॥, 
শ্রা ৯০ পরা আক প৫- দার. সপ 

হস্কার গ্রাপ্ত হইয়া! শ্রদ্ধা তক্কি সহকারে ষে রূপে আমার ৷ সর্ন। করে 
। তাহ শ্রবণ কর ॥ ৮॥ 
ৃ প্রতিমাতে ব! স্থগ্ডিলে কি অগ্নিতে, কি দুর্য্যে, কি জলে কি্ব। 

হৃদয়ে ভক্তিযু্ত ত্রিবর্ণ দ্রব্যাদি দ্বারা স্বীয় গুরুরূপ আমাকে অর্চন! 
করিবে ॥ ৯] 
| প্রথমতঃ দস্তধাবন, পুর্ববক অঙ্গ শুদ্ধির নিমিত্ত একবার স্নান করিধে, 
৷ পরে স্ৃত্তিকা গ্রহণাদি বৈদিক তাক্িক' টন মন্ত্র ঘার! পুর্ব ন্নান 
করিবেক ॥:৯৩ ॥ 

পরমেশ্বর ব্ষিয়ে যাহার সম্যক্ সংকল্প এমত ব্যক্তি বেদে কথিত 
সন্ব্যোপাসনাঁদি কর্মের সহিত কর্মপাঁরনী রূপ আমার এই পুজার 

চ্ানুষ্ঠান করিবেক"1 ১১ ॥ : 



এ পা পিসী পিপল আন ০ পপ উপ পপ পপ পপ পা ০ পপ ৯. _--৬-৮--৬-৯-০- সপ আকার 

৮, রী 
১১ক্ ২৭ ] ্রীমষ্তাগবতম্ | ৪৬৯ 

পর সপ গজ 

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্য। লেখ্যাচ. সৈকতী ৷ 

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্ট বিধা স্মৃত! ॥ ১২। 
চলাচলেতি দ্বিবিধা গ্রতিষ্ঠ! জীবমন্দিরং 
উদ্বাসাবাহনে নস্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্নে ॥ ১৩ ॥ 
অস্থিরায়াং বিকল্প? স্যাঁৎ হগিলেতু ভবেদ্য়ং। 

শা ৪০০০০ এ নাত পপ পা ০ পেপসি শপ পপ শপ শী শশী পাপী শা শি মী 

 হষ্চাভেদমাহ সার্দেন। শৈলী পিলাময়ী লৌহী ভবণাদদি খাতুমর়ী ৫ লেপ্যা চননাদি 

 ময়ী হৃদি পূজায়াং মনোময়ী ॥ ১২। 
গ্রকর্ষেণ তিষ্ত।মামিতি 'গ্রাতিষ্ঠ। গ্রতঠিমৈন জীবন্ত ভগখছে] মন্দির ৷ যদ্ধ! গ্রতিষ্ঠয়। 

কলান্ঠামেন হুগবন্মন্দির ভবন্ীন্তি। 'গ্রতিমাভেদেন বিশেষগাহ সার্দেণ উদ্ধাসে। বির্জনং 
[স্থিরায়ামর্চনে ॥ ১৩1 

বিকল্প: 8505 ন টিক সৈকহাং কর্যাৎ নাত | কুর্তা ন ছি অবিলে- 
ূ ও পি শাসক | পপি পাশ পপি আপা জা শী ০ শত পিপি আও আর | পপ ৮ পিপল পপর পহজ, সা উনত জল চা রে 

- পা শা স্পষ্ট শপ 

ক্রম মন্দর্ভঃ | 

গ্রাধান্যাদচ্চায়। এব ভেদানাহ শৈলীতি। শৈকত। শৈকতীহার্থঃ। এষাতু সকা- 

' গানামেব নতু শ্রীতিম্ছ,। নাং। তর্রক্ষণারক্ষণয়োঃ 'গ্রীতিবিরোধাৎ ॥ ১১ ॥ 

চলাচলেন্যদ্ধকং | দ্বিবিধাঃ গ্রতিষ্ঠাঃ প্রতিমাঃ। জীবমন্দিষং। ষঃ মর্বেষাং 

অলন্কুনত সগ্রেম মন্তক্ষে! মাং বখেচিতমিন্তি। শিরোমতপাদয়েঃ রুত্বেতিচ | ১৩ ।। 

জীবানামাশ্রয়োহহং তদ্রপমেব ভাবয়েদিতার্থঃ। বঙ্গাতেচ। নানল্থাঙ্গং মাং 'গ্রপূজয়েদিতি ! 

স্থির! কালান্তরস্থাত্রী শৈলী গ্রন্ভৃতি স্তন্কাং নস্ত ইতি গ্রান্টিষ্ঠা সময়ে নিহ। স্থায়িত্ে। 

নাবাহনাৎ। অস্থির শৈকতী কচিৎ লেপাণচ স্তর বিকল্প ইতি স| মদি কণঞ্চিং কতি | 

চিদ্দিনানি স্থির! স্তাতদা তম্তামপি নতে স্তঃং কিমুতন্থিরায়ামিত্ার্থঃ ॥ 

ৰ 
| 
ূ 

* অবিলেপ্যাগামিতি লেখ্যায়া দারুমযা!্চোপলক্ষণং উপলক্ষণত্থাৎ ন ্দাকুদমী 
পরা আপি পপিপিশীশিশীসপ সপ সি শি পা স্পাি সক িপ পা পি পপ, পাপ পপ পপ থপ পাপী 

[_ শিলামধ়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুম্য়ী, বালুকাময়ী, মণিমঘ়ী ও মনোময়ী 
আমার গ্রতিমা এই আ'ট প্রকার হুইয়। থাকে॥ ১২। 

চল, অচল এই দুই প্রকার গ্রতিমাতে- ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন, 
ছে সখি | তাহার মধ্যে স্থির প্রতিমার অর্চনাতে আবাহন ও বিসর্জন 

নাই. ১৩ 
অস্থির প্রতিম্য অর্চনাতে ডর কোন স্থানে আবাহম ও বিসর্জন. 

সি সস্লল 

3. 



০ শপ | পপ জিপ পাকি ০ ১ প্রধান ওসি | পা পিক পাকি পপ | আল পিপিপি তি ২ পস্পাশিশিসাপপ পা পচ জা লও কী পপ শী আপ ও সব শি পি পা রশ জপ সস্তা - ০ 

যী 
৪৭৪ ভ্রীমদ্ভাগবতম্। [ ১১স্ক ২৭অ 

ল্নপনস্তববিলেপ্যায়া মন্থান্তর পরিমার্জন ॥ ১৪ । 

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধে মদ্যাগঃ প্রতিমা দিঘমায়িনঃ | 
তক্তস্তচ যথ! লবৈহৃদি ভাবেন চৈবহি ॥ ১৫॥ 
ক্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ।য়ামেতদুদ্ধব। 
স্থলে তত্ববিন্যাসে। বন্থীবাজ্যপ্লতং হুবিঠ। 

প্যায়াং মুন্ময়লেখা বাতিরিক্তায়াং অন্যত্র বিলেপ্যায়াং লেখায়াঞ্চ পরিমার্জনমেব 1১৪ ॥ 

ইদানীং সকাম নিষ্ষাম ভেদেন বিশেষমাহ্ দ্রটব্যরিতি গ্রকর্ষেণ সিদ্ধৈঃ হুশোভনৈঃ 
অনায়িনো! নিক্ষাষন্ত ভক্তম্থতু যথালন্ধৈঃ যন্র চন্দনাদি সর্বথ| ন লভাচে তশ্ত ছি ভাবেন 

ভাঁবনয়। যদ্ধা হাপ্দ চেন্মদধাগঃ তদা ভাবেন মনোময়েন্্বোরিত্যর্থ; ॥ ১৫ | 

অধিষ্ঠান ভেদেন প্রাধানোপচারমাহ স্ানেতি সার্ধেন তত্ববিন্যামঃ যথাস্থান মনন 
থর বির সওজ 

নি 

ভ্রমসন্দর্ভ । 

গ্রধান দেব না' তত্তম্ানতৈঃ স্থাপনং অভ্যহণিং উপস্থানার্ঘ্যা দিন! পুজনং গ্রেষ্টমিতি সর্বত্র 
গৃহানে তিন্দুকমারাদি মষযাঃ ্নপন স'ভবাৎ || ১৪ ॥ 

কামিনামাবস্তকত1। কাপটা সংভবাৎ। ভক্তন্ত গুণানা বিধীয়তে। সংভবাদিত্যাহ 

অমায়িন ইতি । অভ্র অর্চায়ামেব স্বানাদিকং সেবকল্ট মমচ প্রেষ্ঠমতিশষেন শ্রিয়ং ॥ ১৫॥ 

আছে এবং চন্দনাদি নির্টিত প্রতিম!কে বস্ত্র দ্বারা মার্জন করিবেক ও 
তস্ভিন্ন গ্রতিমাকে জল দ্বারা স্নান করাঁইবে ॥ ১৪ ॥ 

নিক্ষাম ভক্তের যণ। লব্ধ প্রসিদ্ধ দ্রব্য দ্বার ও হৃদিস্থিত ভাব দ্বারা 

অর্থাৎ কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে মনে মধ্যে সেই দ্রব্য 
কল্পনা করিয়। ৮০০০ যে আমার অর্চনা তাহাই -প্রসিদ্ধ 
কল্প ॥ ১৫। 

হে উদ্ধব! প্রতিমায় আমার অঙ্চম! করিতে হইলে তাঁহাকে ম্লান 
করাঁইবে ও অলঙ্কত করিবেক, তাহাই আঙ্গার অতিশয় প্রিয়, স্থথিলে 

অর্নে মন্ত্র বারা আবরণ দেবতার স্থাপন শ্রেষ্ঠ, অগ্নিতে অর্চনে দ্বৃতা- 



সস 

পপি ৯ 2 

| ১১ক্ক ২৭ ] জ্রীমন্ত।গবতমূ | ৪৭১ 

ৰ সূর্ধ্যে চাভাহ? ণং প্রেষ্ঠৎ সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥ ১৬॥ 
ূ শরদ্ধয়োপনহ্ৃতৎ প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি। 

ভূধ্যপ্যশ্রদ্ধয়। দন্ধং নমে তোষায় কল্পতে। 

ৃ গন্ধে! ধৃপঃ স্থমনসো দীপোন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥ ১৭। 
শুচিঃ সম্ভূত সম্ভারঃ প্রাদর্তৈঃ কল্লিতাঁসনঃ। 

হাসীনঃ গাগচদগ্থার্চেদচ্চায়াং ত্বথ সন্মুখঃ ॥ ১৮ ॥ 

মন্গধাতে মলিলাদিভি স্তর্পণাদ্দিন। যজনং ॥ ১৬॥ 

নর্্বত্র সাধারণমাহ শ্রদ্ধয়েতি সার্ধেন ॥ ১৭ ॥ 

। এবমধিকারাদি বাবস্থ। উক্ক! ইদানীং পুলা গ্রকারমাহ গুটিরিতি সংভৃতা সম্তারাঃ 

' পূজা সাধনানি মেন সা 'গ্রাগট্রৈর্দতৈ:| যদ্দ গ্রাগেব সম্ভত সম্ভারঃ সন্লামীনঃ নত্বাসীনঃ 
মন্ পশ্চান্তত্তৎং সস্তারার্* বার* বারমুস্তিষ্ঠেদিত্যর্ণঃ গ্রাজ্ুখে। উদক্ুখো বা আীনং 

 ্র্চায়াস্ত স্থিরায়াং সম্মুখ: অর্চাভিমুখঃ উপনিষ্টঃ মন্ ॥ ১৮ ॥ 
পপ শপ পাল আপস পিট পপ টি ক সন 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

হর্যোতাদধীক* || ১৬।। 

শ্রদ্ধয়েতি সাঙ্ধীক' | গন্ধ ইন্যার্দস্য শ্রদ্ধয়েতার্দেনান্বয়ঃ । তগ্ত ভক্তস্য নিফিঞ্নত্বেপি 

ই মম সেবায়ামাহ চেত্তদ। গন্ধাদিক" ্ে্টমিডি পুনঃ কিন্বক্তবামিত্যর্থঃ ॥ ১৭॥ ১৮ ॥ 

সুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ, সুর্য অর্ধাদি দান শ্রেষ্ঠ এবং জলে তর্পণাঁদি 
শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥ 
ৃ " ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে আমার নিমিত্ত আহত জল গণ্ডষ মান্রও 
| শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অশ্রদ্ধায় আহত ভূরি ভুরি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবে- 
দ্যদিও আমার পরিতোষের নিমিত্ত হয়না ॥১৭॥ | 

পুজোপকরণ আহরণ পূর্ববক, শুচি হইয়। পূর্ববাগ্রা কুশে আসন 
কল্পনা করতঃ তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া পূর্রমুখ ব। উত্তর মুখ হই! 
অর্চনা করিবে, কিন্তু গ্রতিমা থাকিলে তাহাকে মন্মুখ করিয়া উপ- 
বিষ হুইবেক ॥ ১৮ ॥ 

রন 

7) চে ॥ তা রি 1 এ ৮ ৫ 

পাপা সা পাপা 



নস ৩০৯ কী বিপদ সত পপ পপি উল ০২২ -4.11:2. সপ এ আর এ পারার স্পস্ট রা পোপপাশর৬। 

6৭২ শীমস্ভাগবতম। | ১১ন্ধ ২৭ত 

কতন্যাসঃ কৃতন্যাসাৎ মদর্চাৎ পানিণা জে । 
কলগাং প্রোক্ষণীয়ঞ যথ।বছুপসাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥ 
তদপ্তিদ্দেব যজনং জুন্যান্যাত্নমেবচ । 

প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যন্তিস্তৈ স্তৈ উঁবোশ্চ ঘ।ধয়েৎ | 

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ভ্রীণি পাত্র।ণি দেশিকঃ | 

অনস্তরং এরর নমস্কার নাও: যথোপদেশং স্বশ্রিন কৃতন্াসং কৃতে! মূল মন্্ন্তাসো 

মন্ড]ং তাং মমাচ্চামামৃূজেৎ নির্মালাদাগকর্ষণাদিনা শোধযেৎ কলসং পুর্ণকু্তং গোক্ষ- 

ণীয়ং গ্রোক্ষণাথোদ কপান্রং উপমাধয়েৎ চন্দন পুষ্পাদিন্তিঃ সংক্কর্ণাৎ ॥ ১৯ ॥ 

তদতিঃ প্রোক্ষণীয়ান্তিঃ দেবযজন' পৃজান্থানং পাদদযার্থ, ভ্রীণি পাত্রাশি কলসোদকৈঃ 

পুরিতানি তৈস্তৈত্রবোঃ মাধয়েৎ তগ্রপাদ্যাদি দ্রবাণি। পারো শ্ঠামাক ছূর্বাজ বিষু 

ক্রাস্ত(দ্রিরিষাতে। গন্ধ পুপ্পাক্ষত যন কুশাগ্র হিল মষপা2। 5ন্দাচেতি ক্রমাদর্ঘ। দ্রবা।& 

কমুদীরিতং । জাভী লব্গ্দ ককোলৈধুঁমাচমনীষকমিতি গানিচ আণি পাত্রাণি যথা 
শপ রর ০৪ ও, ("রা ০৮৮, ৪০ সপ সপ সপ শত ১৯৯৮৭ ০ পপ জা ০০০ 

ক্রমসন্ ভঃ | 

কৃতন্যাস ইতি কেশবাদিন্ামাদীনাং যত্বধমাঙ্গ বিষয়তবং তত্বনৃত্তীধাত্বা! তত্তম্মন্ত্রাংস্চ 

অপ্্তেবব তত্বদ্গ স্পর্শমাত্রং কুর্ধযাৎ নতু তন্ুন্মাত্র দেবত। চর তত্র ন্যান্তা ধ্যায়েখ। ভক্তানাং 
তদনৌচিতাৎ ভূত শুদ্ধাদিকং ত্বেবং ্দেয়ং তত্র ভূতপদ্ধ নির্জাভিল[ধিত ভগবৎ দেবৌ- 
পয়িক তৎ পার্যদ দেহ ভাবন। পর্য্যন্তৈব তৎ সেবক পুরুদার্থিভিঃ কার্ধা। নিজানুকৃল্যাৎ। 
এবং ধঞ্জাক্নে। মিজাভীষ্ট রূপত্তেন চিন্তন' বিধীয়তে । তত্র তাত্রেন পার্দদ বিগ্রহত্বং 

ভাবা অহংগ্রহোগানরাং শু টির ধ্রক্ঞ্চ তত্র সাধ।রণা প্রায়মেব মদীয় 
ররর ০৮ ওরা ৫ সপ সপ... সপ ক স্ সপ সপ শ্ শি পল আপস আজ পদ কাস 

পরে যথোপদেশ ন্যাস সকল সম্পন নী স্বীয় শরীরাদি সংশো- 

ধন পৃর্বক মূলমন্ত্র ন্যাম সহকারে আমার অচ্চন! করিবেক এবং প্রোক্ষ- 

নার্থ উদক পূর্ণ কুন্ত সংস্কার পূর্বক স্থাপন করিবেক ॥ ১৯॥ 
সেই প্রোক্ষণীয় কলমম্থ জল দ্বারা পৃঁজ। স্থান, দ্রব্য, আত্মা সংপ্রোক্ষণ 

করিয়া! পাদ্যার্থ তিনটা পাত্র সেই জল-দ্বার! কল্পনা করিবেক! পরে 
যজমান পাদ্য অর্ধ ও আচমনীয়ার্থ সেই তিন পান্রকে হৃদয় মন্ত্র, 



. ঈ 
ফা ২৭আ ] জ্রীমন্তাগবতম্ । ৪৭৩ 

এপ শপ পপ ০) ডল ও পপি পাশ কাস মি সা ০০ রঃ 
ূ হৃদ| শীষ্ণচ শিখয়া গায়ত্র্যাচাভিমন্জ্রয়েৎ ॥ ২০ ॥ 

পিওে বাষূগি সংশুদ্ধে হৃৎপল্য স্থাং প্রিয়াং মম। 

ৃ আহ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েমাদাস্তে সিদ্ধ ভাবিতাং ॥ ২১। 

তয়াস্মভূতয়া পীঠে ব্যাপ্ডে সংপুজ্য তন্ময় £। 

ক্রমং জৃদয়াদি মন্ত্ৈর্গায়ত্রাচ সর্বাণাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২০ ॥ 

তদনস্তরং পিণ্ডে দেহে বাধুগ্রি মংগুদ্ধ ইনি কোষ্ঠগতেন বায়না! শোষিভে আধারগতে 

নাগ্সিন! পুনর্ললাটন্থ চক্্রমগ্ডলাদমূত ময়ে জানে তশ্িন্ হৃৎপদ্মস্থাং পরাং শ্রেষ্ঠাং জীনকলাং 

শ্রীনারায়ণমুন্তিং ধ্যায়েৎ কথন্ভৃতাং নাদাস্তে মিদ্ধ ভাবিতাং প্রণয়ন্তাকারোকার মকার 

শিন্দু নাদাঃ পঞ্চাংশাঃ তত্র নাদাস্তে মিদ্ধৈর্ধাত্কাং। তথাচ ভ্রতিঃ ঘো বেদা্দে খবরঃ 

প্রো বেদাস্তে চ গ্রতিতিতঃ। শম্ প্রকৃতি লীনশ্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বর ইতি ॥ ২১॥ 

হয়াঙ্ব তৃতয় স্বেণেক ভাবেন চিস্থিতয়। জোন পিণ্ডে দীপেন প্রভয়! গৃহ' 'ইবৰ 
সমপানটে কর 

ূ 

ৰ 
পা ক্লুমসন্দর্ভঃ | 

| চিচ্ছকি বৃত্তি শুদ্ধ মন্বাংশপিত্রীতন্াৎ পার্ধদানামিতি। ততদস্তিরিতি সার্দধ ুগাক' ॥ ॥ ১৯7 ২০ 

। পিণ্ডে ইতি চৈ:। তত্র শ্রুতো শবরং প্রণবান্ত নাদরূপঃ বেদহাধাবস্তেচ সইতি 
্াবগানন্তরমেব বেদস্সেচারণাৎ সমাপনাচ্চ । গ্ররৃতি লীনস্ত স্বন্ব রূপ লীনন্ত 
সহঃ পরঃ অধিষ্ঠাতা ॥ ১১ ॥ 

আত্ম ভূতয়! পরমাত্ম রূপয়। 'আবাহ তদৈকাস্মোন বিভাব্যাপি মাং স্ুয়ং ভগবল্পক্ষণ 
| পপি পপ শপে ক ৮৮ পা শা পশ। ৮ পিসী সপ ৮ ৮? শি পাপা এ ৮ সপ পপ অপ ৬৭ পর এ উপ ৯ 

শীর্ষ মনও শিখা মন্ত্র এবং গায় ত্রী দ্বার মন্ত্র পৃত কারনে ॥ ২০॥ 

' * প্রাণায়ামামুষ্ঠঠনে কোষ্ঠগত বায়ু দ্বারা শোধিত-ও আধার গত অগ্নি 
বারা দগ্ধ এনং পুনর্ব্বার ললাটস্থ চক্রান্ত, প্লীবনে দৃট়ীভূত দেহে 
হৃৎপল্মস্থ অতি সুন্ষম পরম জীবকে প্রণবাস্তে ধ্যান করিবেক, যাঙ্াকে 
মিদ্ধ পুরুষের! ধ্যান করেন ॥ ২১ ॥ 

এই রূপ আত্মভূত চিস্। দ্বারা শরীর ্র্দীপিত হইলে তাহাতে 

প্রথমতঃ মানল উপচার দ্বারা পুজা করত তন্ময় হইয়া প্রতিমাতে 

উনি পূর্বক সংস্থাপন করত আবরণ সহিত আমাকে পুজা 

০ | 



ঠা ৫ 
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শপ আই পাপ পল ৮ ০ পা  ইপপসসপ জতপতউসসপগস সসস 

আবাহার্চাদিসু স্থাপ্য ্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূ্য়েৎ॥ ২২৪. 
পাদ্যোপন্পর্শার্থণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ । . ৃ 

ধর্মার্দিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম। র 

পান্মমষ্ট্দলং তত্র কর্ণিকা কেশরোজ্বলং। র 
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহাং তৃতয়সিদ্ধয়ে ॥ ২৩। | 
হুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষু ধনুর্ঘলান্। ূ 

০ 

ব্যাণ্তে সতি তন্দিন্নেবাদৌ মানসৈরুপচারৈ: নংপুজা হনয় সরর্চাদিঘাবাহ। স্থাপন মুদ্ত্রয়া; 
স্থাপয়িত্ব। ॥ ২২॥ ৰ 

কথং পৃজয়েত্বদাহ পাদ্যেতি দ্বাভযা* ধর্মাদিভিমগাসনং। তত্র পন্মঞ্চ কল্পযিত্ব। ! 
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং উভয় সিদ্ধয়ে মহাং পাদদীন্দুপচারান্ কল্পয়েদিত্তার্থঃ। উপ ; 
স্পর্শ; আচমনং অহণিমর্ধ্যং উভয় সিদ্ধয়ে বেদত্ত্রোক্ত তৃক্তিমুক্কি গ্রাপ্তুয়ে অয়মর্থ: ধর্ম | 
জ্ঞান বৈরাগোষ্খর্যযাণি আগন পর্ধ্যস্কস্তাগ্নেম়াদি চতুষষোণেষু পাদাঃ অধর্ম্মাদীনি পূর্ববাদিদিক্ু ূ 

গাত্রাণি অয়োগুণাঃ প্টরিকাঃ তত্র পৃর্বাদিক্রমেণ মধোচ বিমলোতকর্ষিণী জ্ঞান! ক্রিয়া সোগা 

স্তথৈবচ। গ্রহ্বী মতা! তথেপানামুগ্রাচা নব শক্কয়: | এব* মে।গদেশ” ধর্মাদি ভিন্নভিশ্চ । 

শক্তিভিরাসনং কল্পয়িত্বেতি । কর্ণিকায়। কেশরৈ ভ্তত্রস্থ হ্র্্যাদি মণ্ডলৈশ্চ উদ্দল 
মিত্যর্থং ॥ ২৩ ॥ 

আয়ধাদি পুঁজামাহ মুদর্শনমিতি ক্রিতি: হত ন্তস্তাঙ্গং উত্তাবরণ পুজ। সুচিতা। 
খ্ারাি। ৫৫টি [৮৯ +০৬৯৬-০০০০০৮ 1 তা আপ সি এ, 

| 
টায়ার রাজি নিরেট তারে তা 

* ক্রমনন্দভঃ | ূ 

মন্ডেদেন চিন্তিত সর্ব(দিকং পৃজয়েৎ ॥ ২২ ॥ . | 
পার্দোতি যুগ্রকং কোচিত্, শ্ীনারদঃ পঞ্চরাজে দৃষ্টা! ধর্্মাদীনান্যপৈ৭ বাচক্ষতে | | 

যথোঁকং তত্রৈব। অধর্মাদি চতুষ্ষত্ত আগ্নেয়াদি টিবি নিডি াধার্িকাদিষু হত্বদস্তর্ষ'মি 

শক্তিরধর্মাদামিতার্থঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

করিবেক ॥ ২২॥ * ৃ 
পাদ্য অর্ধ্যাদি উপচাঁর ও ধর্ম জ্ঞানাদি আসন 'এবং কর্ণিকা কেশর 

যুক্ত অল পদ্ম কল্পনা করত বেদ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বারা উভয়োক্ত মুক্তি 
মিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে পুজ1 করিবেক ॥ ২৩॥ 
পরে চা পঞ্চজন্য, গন) অসি, বাণ, ধনু, হল, মুষল, কৌন্তত, 

$ জী... শা আকিস্পশ্ি ৯ 



স্পট পপ পপ সি মা শ্পীশীশিপ পাপা পাপী পপ পপ শি 

কেন সপ সপ শা টপ 

স্পট এ হা 

র 

সার» ৬... সস. ০ ০০-০০-৬৫০০ ৩ এ+. এ. ০০ ৯“ সি রব ০৭৮, মা ০১৫৮০১০০৮০০ “২৯ 

র্ 
১১স্ক ২৭ ] স্ীমন্তাগনতমৃ। 5৭৫ 

বশ পু শা শপ পা কতা | পাপী শা পেপসি শি পপ আসিস পপ পাটি শট স্পা ৩ পা পিসী শী পপি 

মুষলং কৌস্তভং মালাং ইবৎসঞ্চানুপূজয়েং 1 ২৪ ॥ 
নন্দং স্ুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেবচ । 

আসনেনৈব শক্কাবরণমপুক্তং । তঃ স্ুদর্শনাদীনি মুষলাস্থায়,ধানি অষ্টদ্দিক্ষু কৌস্তরভ 

মালা শ্রীবৎসামুরসি ॥ ২৪॥ & 

নন্দাদীন্ পার্যদানষ্টদিক্ষ ৮7 পুরতঃ ॥ ১৯৫ ॥ 
বিশ | উপ পা ০ খা ০ জ্ জা শাক ০১:১০ ৭৬৯ নিত ভে 25 রি আস সাপ ৯ পে | পপ ৯৮০০৯ এপ 

জমসন্দর্ভঃ | 

ননামিতি যুগ্রাকং | ত্র তর্গাদা। বিষক্সেনাদিবভভগণছে। নিহানৈক সেন ছাঃ । 

তত্তশ্চ তে গণেশ ছূর্গাদা৷ মে পরে মায়াশক্জাত্ম+। গণেশ ছুর্গাদ্যাস্থেতু ন ভবস্তি। নয্্ 
মায়! কিমুতাপরে হরেরন্থ ব্রত যত্র স্থুরাজুরাচ্চিত। ইতি দ্বিতীয়োক্কেঃ। ততো ভগৃবৎ 

স্বরূপ ভূত শক্তযাম্মক। এব তে। হতঃ শ্রীরুঞ্জ শরূপ ভূতে প্মদষ্টক্ষরাদিমন্্ গণেপি 
হূর্গানায়ো ভগবস্তক্রণাত্মকন্ত স্বরূপ ভূ শক্কি বৃত্ভতিবিশেষস্ত।পিষ্টতৃত্ব' শ্রুতি তস্ত্রা্দিযু 

পদিগ্ততে যথা নারদপঞ্চরান্থে শ্রতিবিদা মন্বাদে। ভক্তি ভজন মম্পন্তি ভজতে গ্রকৃতিঃ 

স্বয*। জ্ঞায়তেতাস্থ দুঃখেন মেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ । দুর্গেতি গীয়তে সস্ভতিরধণ্ড রস 

বল্পভা । 'অন্তা াবরিক! শক্তি মহামায়েতি কথাতে । যণ! মুগ্ধং জগৎ সপ্বং সর্বদেহা্তি 
মনিন ইন্ি । অতএব প্রীভগবদভেদেটনবোক্তং গৌতমীয় কল্পে । যঃ কৃষ্খঃ সৈব 

ছর্গী স্যাদযাছূর্গ| রুষ্ণ এব স ইতি ত্বমেব পরমেশানি অন্তাধিষ্ঠতু দেবতেতাদিকস্ত বিরাট, 
পুরুষ মহাপুরুষয়োরেস কেধাঞ্চিদভেদোপাসনা বিবিক্ষয়ৈবোক্ত* 1 সাছি মায়াংশ 

রূপ তদধীনে প্রারুত্েইশ্মিল্লে!কে মন্ত্ররক্ষা লক্ষণ সেবার্ণ নিযুক্ক! চিচ্ছক্তাত্বুক হৃূর্গায়! 

দাসীয়তে। নতদাধিষ্ঠারী। মায়ানী্ বৈকুষ্ঠাবরণ কথনে যথোক্কং পাদ্বোত্তর খগ্ডে। 

স্াচান্ানন্ত তুর্গাবিষ কসেন গজাননা ইনা[ছু'ক। নিষ্্যাঃ সর্ব পরে ধায়্ি যে চাষ্ঠেচ দিবো 

কমঃ। শ্যেবৈ গ্রাকত লোকেন্রিশল নিতা! জ্িদিবেশ্বরাঃ। সহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত 

ইতি বৈ শ্রতিরিতি। ভগবদং শরপত্ব% ০েেষামুক্তং নৈলোক্য মংমোহন তন্ত্রে। সর্বত্র 
দেবদেবে! সৌ গোপবেশ ধরে! হরিঃ। কেবলং রূপভেদেন নাম ভেদঃ 'কীর্তিত ইতি। 

অতো! নাম মাত্র সাধারণ্যেনানন্ত ভক্ষৈর্নবিভেক্তবাং । কিন্তু ভাগবন্ত নিত্য বৈকুণ্ 

সেববত্বান্বিঘকসেনাদি বৎ মৎ কার্ধা। এব তে । আচ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ানার্চয়েত্ত, 
য ইত্যাদি বচনে তদসৎকাঁরে দোষ শ্রবণাৎ। অত্র বিশেষে! ভক্তিসন্দর্ভে দৃঃ । অথ 

ভীভগবন্থামে শ্রীগুরুপাক! পৃজনমেবং সংগচ্ছতে । যথ| যএব ভগবান্ বাষ্টিরূপ তয় তক্কা 
(৪ সারতে 

ভ্ীবৎসের পুজা করিবেক ॥ ২৪ ॥ 

এবং নন্দ, সুনন্দ, গরুড়, প্রচন্ড, চও্ড, মহাবল, বল, কুমুদ 
নী ৃ 8 
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৪৭৬ জ্ীযদ্তাগবতমূ। [ ১১স্ক ২৭অ 
পা পপর সপ পীর শী পট পি ০ সপ সী সপ শপ ৮ শিস ৮7 পদ শপ জর 

মহানলৎ বলধৈব কুমুদ্রং কুমুদেক্ষণং ॥ ৫ ॥ 

হুর্গাং বিনীয়কং ব্যাসং বিষকেনং গুঁরূন্ ভুরান্। 

স্বে স্থে স্থানেত্বভিমুখান্ পুজয়েৎ প্রে।ক্ষণাদিভি? ॥ ২৬ ॥ 

চন্দনোশীর কপূর কুস্ধুমাগ্ডরু বাসিতৈঃ 
সলিলৈঃ স্াপয়েম্বান্ত্রৈ নিত্যদ। বিভবে সতি ॥ ২৭ ॥ 
স্বর্ণ ঘন্মানুবাকেন মহাপুরুব নিদ্যয়া | 

পৌরুষেণাপি সুক্তেন সামভীরাজনাদিভ্িঃ ॥ ২৮ ॥ 
উস এ জেতে শন শত পাপী পাপন পাপী তি পিট পাপ আপস | শালি স্৯ সপ পপ শসা ৯ পপ | পা তে পর ৯ পপ ০৯০৭৭ পা ্ 

ছুর্গাদীন্ কোণেষু গুন্ বামত:। নুরানিজ্্রাদি লোকপালান্ পূর্া্দি দিক্ষু এবমেতানূ 

দেবশ্তাভিমুখান্ প্রোঙ্গণাদিভিঃ অর্থাদিছিঃ পুজয়েদিস্তার্থত ॥ ২৬ ॥ 

পাদা!দীন্ুপচারান্ কল্পয়েদিত়াক ং হানেব গ্ুণবিধিভ্ভিঃ প্রপঞ্চয়ত্ি চনদনেতি ষড়ভিঃ ॥২৭ 

মন্ত্রনাহঃ স্বর্ণ ঘর্মান্ুনাক: নুবর্ণং ঘর্মহ পরিন্দেনমিতাদি মহাপুরুম বিদা। জিততে 

পুঁরীকাক্ষ নমস্তে বিশভাবন। স্ুত্রক্দণা নমন্তেতু মনাপুরুস পুর্নজেতি। পৌরুষং 
সক্তং সহ্ত্রশীর্ষেতাদি রাজনাদীনি সামাণি ঈন্জ্রং নরেনে মমিতাহরস্থ ইত্তান্তামূনি 
গীতানি আদিশবেন রৌহিণাদীনি ॥ ২৮ ॥ 

০০০ শি সে সপন শপ পা সপ শি শি পদ শা ০ শি শি ৩ পিপি শেপ | পিট পপ শা স্পা - মত ভু বা পপ 25 পা শে জা, পপ এ আর | 8 নি 

ক্রমমনার । 

| বতারত্বেন শ্রাগুরুরূপে। বর্ততে স এব তন্ত্র সমষ্টিরূপতয়। শব বাম গ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বে, 
' নাপি তক্রুপে। বর্তত ইতি ॥ ২৫ ॥২৬ ২৭ ॥২৮॥ 

 কুমুদেক্ষণ ॥ ২৫ ॥ * 

| ছুর্াঃ বিনায়ক, ব্যাস, বিশ্বকৃসেন, গুরু, দেবতা ও ইউ দেবের 
| সম্মুখে এই সকলকে অর্থ্যাদি দ্বারা পুজা করিবেক ॥ ২৬॥ 

যদি বিভব সম্পৃত্তি গলাকে, তবে প্রত্যহ চদ্দন, উশীর, কপূর, কন্ছুম, 
অগ্ডরু বামিত জলে যথোপদিষ্ট মন্ত্র স্বারা ম্রান করাইবেক ॥ ২৭.॥ 

স্বর্ণ ঘর নামক বেদের অনুবাক ও মহাপুরুষ বিদ্যা এবং পুরুষ সক্তু 
মন্ত্র ও রাঁজনাদি. সন্ত দ্বারা পৃজা করিবেক ॥ ২৮॥ 

নত 

গা টি ক ন রা 

্ে ১০০০০৬৯০০৯৯ ৬ ২২২ 
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১১ ২৭ | জরীমষ্তাগবতম্ |. ৪৭৭ 

বস্ত্রোপবীতাভরণ পত্রতগ্গন্ধলৈপনৈঃ। 
অলং কুব্বাঁত সপ্রেম মন্তর্তো মাং যখোচিতং ॥ ২৯ ॥ 

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্জ গন্ধং স্থমনসোহক্ষতান্। 
ধুপদীপোপহা ধ্যাণি দদ্যান্মে অদ্ধয়াচ্টকঃ ॥ ৩০ ॥ 
ূড়পায়সনপীষি শঙ্ছুল্য।পুপমে।দকানৃ। 

শি পপ আস পপ টব ক উড আপ কপ সপ পপ পট পথ পপ সপ ভর পপ 

বস্ত্রাহ্যাপচারেধু অলঙ্কার লক্ষণ' গুণং বিধত্তে বন্ত্রেতি। পত্র।ণি কোল বঙ্গঃ স্থল[দিষু 

লিখিতাঃ পত্রভঙ্গাঃ 1 মদ্তক্তশ্চেৎ স্প্রোম যথ। ভবতি অল" কুব্বীত ॥ ২৯। 

উক্তার্সর্বা মাধারণং শ্রদ্ধা লক্ষণ* গুণ" বিধত্তে পাদাগিতি ॥ ৩০ ॥ . 

নৈবেদ) ৈভৰ লক্ষণং গুণং বিধত্তে গুড়পায়সেতি শঙ্কুলাঃ হৈলপক বিশেষাঃ আপুপ। 
শাল পাপাপদ | শী শী পিশাশি ৬ সপ পাশ সপ সাসপশী শী ০ পে শি চর স্পা এ শা আত সস পপ পপি শপ | শী পাস সাসপহজা 

ক্রমসন্দর্ভঃ ৷ 

হত্রং হছে দদাাদথব! ছর্ণ নির্সিতমিতি। নারমিংহে। রিনিৎ হুত্রঞ পীতঞ্চ পটহৃত্রাি 

নির্শিতং | যক্তোপবীতং গোবিন্দ দত্ব। নেদান্থগে। ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

শ্ষুল্যঃ কর্ণাকার। ঘ্বাদি পকাঃ। তাপৃপ| পুগ! ইডি খ্যাতাঃ । আপূর্বিকমিতি 
বন্ধন্যে আপৃপমিত্যাসণ | নৈনেদো লিশেষশ্চ গৌতমীয়ে। নিবেদয়েছুত্বমান্ন ন কদন্স' 

ক্দাচন। উত্তমং বিধিন। প্রাপ্তমথব। যদধ।চিতং । শিলোঞ্ বিধিন। গ্রাপ্নুং । স্বচিত্ো 

চিতং বাথ কুঞ্চায় পরিকল্পয়েৎ। শুদ্রাল্লন্ধ উলাল্লব্ধমণবার্দা,ষিকা চিতং | উন্যাদারং কদন' রি 1 

৮11 

তু দানান্নরকমানতেৎ। হারীত স্ৃো। নাভক্ষাং নৈবেদযাপে ভক্ষেপাজ। মাহীষ ক্ষীরং ূ 
পঞ্চনখ দত্ল্টাংশ্চ । বিষুপন্মোত্তরে । অভ্ক্ষ)ং চাপাজদ।ধ। নৈবিদ)" ন নিব্দয়েৎ। কেশ 

মি ০ শপ | শা পপ পপ 7 পিস পা পা উল, টস পা পিসী পিপিপি পতি | পিপি পে পপ পাকা তত পাপ শীত শাপ্পিপী শাসিত পচ জট | ৮ পোপ পা; 

বস্ত্র, উপবীনত্ত, আভরণ, তথা গণ্ড ও বক্ষঃ স্থলাদিতে লিখিত প্র 

ভঙ্গী, মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন দানা আমার ভক্ত বধোচিত আমাকে 

প্রেমে ভূষিত করিবেক ॥ ২৯। 

পাদা, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, আতপ ততুল, ধুপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি 
শদ্ধা পূর্বক আগাঁকে প্রদান করিবেক ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীগেপাল পুজায়ামপি যঙ্জোপবীতার্পণং বিহিতহমন্ত। যথোক্ষং গৌতনীয় তস্ত্রে। যজ্ 

গুড়; পায়স, দ্বৃত, তৈল পদ্ধ দ্রব্য, পি্টক, মোদক, অল্প, দধি ও 

ঠা. _____________ ক 

| 

| 
| 
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৪৭৮ . স্রীমন্চাগনততম্ । [ ১১ন্ধ ২৭ 
ন্ 

প্রা শপ কাপ তল 2০ পল আত ০ ০ পাচ পরি সপ উপ জা | পপ পপ সপ আপ সিপাহি রা হস্ত ০ রর 
স*ঘানদধি সৃপা*ন্চ নৈবেদ্য* সতি কল্পয়েহ ॥ ৩১ ॥ ূ 

তত্যঙ্গো শবার্দন[দর্শ দন্তধাব।ভ্ডিষেচনং । ৰ 

অন্নাদা গীতনৃত্যাদি পর্ধ্বণি- স্থ্যরুতান্বহং ॥ ৩২ ॥ ৃ 
ণ | 

বিধিনা লিহিত্তে কুণ্ে মেখলা গর্তবেদিভিঃ | ৃ 

অগ্নিমধ।য় পরিতঃ সমূচেৎ পাণিনোদিতৎ-। ৩৩ ॥ ৃ 

পরিস্তীরধ্যাথ পর্ক্ষেদন্বধায়া যথা বিধি । | 

ৃ 

৯৬ 

পপ | পাপা শা শি 

স্পেস পিশি শা কী পি ০৮ পপি শী ৮ পাপ জানা সার পা 

অপৃপাদীনাং পিষ্টকানীনাং মহা: প! বাঞ্নানি নি রতি ইতি শেবঃ | ৩১ ॥ 

কালছেদেন গ্ুরান্ বিপত্তে অছাঙ্গেতি আভিমেচন' পঞ্চামুত পন" । মন্নাদে)তি 

অন্নং ভে।জা* আদাং ভঙ্গা পর্বাধোকাদস্তাদে অন্বহং গ্রতাহ" ব| বিভপে সহীতি ॥ ৩২। 

ফলভুয়ন্বাথিনে। হগ্রাৰপি পৃজ। গ্রকারমাহ বিপিনান্বগৃহ্েক্ত প্রকারেণ মেখলাদিভি 
বূপলক্ষিতে বিহিতে নির্শিতে হছ্ককং বিস্ারোচ্ছায়তঃং স্তিজে। মেখলাশ্ততুরঙ্থুলাঃ। 
হস্তমানে। ভবেদগর্তঃ সযেনি বেদিক! কণেত্যাদি। উদ্িত* গ্রজ্গ্বলিত মগ্নিং পরিতঃ 

সমুতেৎ একর মেলয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ 

দর্ভেঃ পরিস্তীর্যা পরি: প্রাঙ্ষয়েৎ অন্বাধায় জান্বাপান সংঙ্কক* বাহ্ৃতিভিঃ অমিৎ 

গ্রাক্ষেপাদি রূপ' কর্শকৃত্বা মগ্নেক্ন্তরতো ভ্রবাণি হোমপষোগীন্যামাদা নিধায়। প্রোক্ষণা। 
পপর এ পর 

ক্রমসন্দর্ভং | 

কী'টাবপনঞ্চ তপ। চাবহিতঞ্চ যৎ। অতক্ষ্য নিয়মশ্চ শ্রীহরিভক্তিবিলানে ভ্রষ্টুবাঃ ॥৩১।৩২ ৩৩ 

অন তস্ত্ষামি বূপং মাং বিভাবয়েৎ ॥ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ / ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ 
০০ প শপ | শপ সপ পপ সি পদ 

বাঞ্ধন, সম্ভব থাকিলে এই সকল দ্রব্য ্য নৈবেযদ্য কল্পনা করিবেক ॥ ৩১ ॥ 
এসং প্রতি পর্ধবেতে অর্থাৎ একাদশী তিথিতে অথবা প্রত্যহ বিশেষ 

বিশেষ অভ্যঙ্গ, উদার্দন, অভিষেক, রা দন্তধাবন, অন্ন, গীত, নৃত্য 
ও বাদা।দি প্রদান করি বেক ॥ *১ 

যথা বিধি মেখলা, গর্ত ও এ ধারা. বিহিত কুণ্ডে প্রস্বলিত অগ্নি 
আধান পূর্ব্বক সর্বতোভাবে হস্ত দ্বারা একত্র মেলন করিবেক 1 ৩৩। 

পরে. কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক যথাবিধি- অন্নাধান নামক কর্ধ্ম করিয়া 
প্রোক্ষণ করিবেক, প্রোক্ষণী জল দ্বারা দ্রব্যাসাঁদন করত প্রোক্ষণ পুর্ধ্বক 

চি ০০ 4222 
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প্রোক্ষাণ্যাসা দ্য দব্যাণি প্রোক্ষ্যাঞ্ে। ভাবয়েত মাং ॥ ৩৪ ॥ 

তগুজান্থুনদ প্রখ্যৎ শঙ্খচত্র গদীন্থুজৈঃ। 
লসচ্চতুভূ জং শান্তং পদ্মকিপীক্ষবাঁসসং ॥ ৩৫ ॥ 
স্ক'র কিরীট কটক কটিসুত্রবরাঙ্গদং | 
প্রীবৎসবক্ষমং ভ্রাজং কৌস্তভৎ বনমালিনং ॥ ৩৬ | 
ধ্যায়েন্নভ্যঙ্চ দারূণি হবিষাভিঘ্তানিচ । 

প্রাস্ত/জ্য ভাঁগাবাঘারৌ দত্বা! চাজ্যপ্ল তং হবিঃ। 
জুহুয়ান্মুল মন্ত্রেণ যোড়শর্চাবদানতঃ ॥ ৩৭॥ 

সি শ্্ত  শ পিপি | বলা শি পিপপাপপত পি জি শত ৮ ৮৯ টিপ পপি যার ০ পপিস্পপীশীপিট শি শপ ৩ এশা পি পি ০ 

প্রোক্ষণীগপ।জোদকেণ পরোক্ষ পরী মাং ধ্যায়েছ ॥ ৩৪ ॥ 

শঙ্খাদিভির্লসন্তঃ শোভমানাক্চত্বারে! ভূজ। যন্ত তং ॥ ৩৫ ॥ 

স্করস্তি কিরীটার্দীনি যন্ত তং ॥ ৩৬॥ 

হবিষ। ঘ্বতেন অভিত্বতানি ম'সিক্কানি দায়ণি গুফমমিধঃ প্রান্ত গ্রঙ্গিগপা আঘারো 

5ৎ স*জ্ঞকৌ যাগৌ এবমাজ্য ভাগৌ চ দত্বা হদর্থ আছুতী ভুত্বেত্যর্থঃ। তত্রাঘ।রো 

গ্রজাগতয়ে আ্সাভ1 ইজ্ঞায় স্বাছেতি চোহুরদক্ষিণ পরিধি সন্ধথিমারভ্যাগ্রিমধাদাপরিধাগ্তং 

ঘ্বতক্ষরণরূপৌ আগা ভাগৌ অগ্নয়ে স্বাহা গোমায় স্বাহেত্যেবং হোমরূপৌ। মূল হৃক্জেনচ 
অবদাননং প্রতাচমাহুতি গ্রহণেনেতার্থঃ | পুরুষ স্ক্কেনারাধন পক্ষে ম এব মুলমন্তরঃ । 

হেনৈব গ্রতাচমবদ্বানতে। হোম ইতি ॥৩৭ ॥ 

আগিতে আমাকে ভাবন। করিবেক ॥ ৩৪। 
" তণ্ত স্থব্ণ বর্ণ(ভ, শঙ্খ চক্র গদাপন্ম বিলসিত চতুভূজধারী, শান্ত 

স্বভাব, পদ্ম কিপ্রীন্ক তুল্য বাঁসধারী ॥ ৩৫ ॥ 
কিরীট, কটক, কটিদুত্র ও অঙ্গদ শোভিত, শ্রীল বক্ষ, কৌস্তরভ- 

ধারী ও বনমাল! বিশিষ্ট ॥ ৩৬। ' 

আমার এই রূপ হৃদয়ে ধ্যান পূর্বক পুজ। করত ঘ্বত দ্বারা সংসিক্ত 
কাঁ্ট প্রক্ষেপ পুর্ববক আঘার নামক যাগে আজ্য ভাগ প্রদান করত 
পুরুষ সৃক্ত মন্ত্র ও মূল মন্ত্র বারা হবিঃ আহৃতি গ্রদান করিবেক ॥ ৩৭ 

রর 



০ শশী” পপ আপ পপ পাপা পরস্পর শা” আন পা | কা তা আদা আপস সত ৯ এপ পি পল | ও টি 

৪৮০ জ্ীমভ্ভাগবন্তম্। [ ১১ক্ক ২৭ 

ধর্মীদিভ্যে] যথ। শ্ায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টকৃতং বুধঃ। 
অভ্যচ্চাথ নমস্কত্য পার্ধদেভ্যে। বলিং হরেৎ ॥ ৩৮॥ 

মূলমন্ত্র জপেছ নম স্মরমারায়ণাত্বকৎ । 

দত্বাচমনমুচ্ছেষং বিদ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ ॥ ৩৯। 

মুখবাঁসং স্থুরভিমত্তান্বলাদ্যমথাহ'যেৎ ॥ ৪০ ॥ 
পর এপ. এপ একা ৫ পাত পর ৯৯ -৯  ্  ্ া ০০০০ 

মন্ত্র: স্বাহাটন্ত নামশবৈর্ধথ। স্তায়ং পৃজাক্রমেণৈব অগ্নয়ে সি্িকনে শ্নাতা ইত ত্যবং সং | 

্বিষ্টিকতঞ্চ হত্ব! ততে। বহ্ছিস্থং ভগবন্তমভ্যচ্চ? অথ নমস্কুতা গার্ধদেভ্যে। নন্দাদিভোহ ৰ 
দিক্ষুহ দিক্ষু বলিং হরেৎ ॥ ৩৮। 

ততঃ পুজা স্থানমাগত্য দেবস্তাত্রো সমুপবিহ্ঠ যথাশক্কি মূলমন্ত্রং জপেৎ তত উভয়ত্র 
তগবতঃ ভোজন সমাপ্তিং ধ্যাত্বা আচমনং দত্বা তচ্ছেষং নৈনেদায ভাগ' বিঘকৃসেনায় 
কল্পয়িত্ব। তদমুজ্ঞয়। পশ্চাৎ স্বয়ং ভূপ্পীত ॥ ৩৯ ॥ 

তত্বঃ সুরভিমৎ গন্ধবৎ তান্বুলাদ্যং মুখবাস' দত্বা স্সথ পুনরপি অহষেৎ পুশ্পাঞ্জলিন। | 
পৃজয়েখ 0৪৩ ॥ 
১০. পপ পা 

শী পপ, পপ পপ পাশ সত পা পপ শপ শশা 

ক্রমসন্দভঃ | 
পঞ্চরাত্রে বিশ্ষণ্চোক্তঃ পুনরাচমনং দদ্যাৎ করোদর্তনমেব্চ । মকপ্পুরঞ্* হাম্বুলং 

চন্দনৈঃ করমার্জনং। পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ রুত্বা ভক্তযাদর্শ' প্রদর্শয়েৎ। নীরাছগন: পুন: 
কার্য্যং কাপ্পুরং বিভবে সন্তি। অগস্থা সংহিতায়াং । স্নেহ সংযুক্ত বিপুল বর্তিকছি 
রনেকধা। আরত্রিভিরনেকাতিঃ স্থাপিতাভিঃ প্রমত্বতা | পয়ঃ দ্বম্তিক রূপেণ হ*সা 
কারেণ চানঘ। ভ্রাময়েদযত্রনাথম্থ পুরস্তাৎ পুরতোহন্বতং । তত্র বিশেষ: শ্রীহরিভক্কি 
বিলাসে দ্রষ্টবাঃ ॥ ৪০ ॥ 

ধথাক্রমে মন্ত্র দ্বারা ধর্মাদিকে স্বিষ্রিকিত বলি প্রদান কারনে এবং 
পার্ধদদিগকে অর্চনা ও নমস্কার পূর্বক বলি গরদান করিবেক ॥ ৩৮ ॥ 

নারায়ণাত্মক ব্রহ্মকে স্মরণ পূর্বক মুল মন্ত্র জপ করিবেক, পরে 
আচমনীয় দান পূর্বক অবশিষ্ট নৈবেদ্য ভাগ বিশ্বক্সেনকে প্রদান | 
ৃ্ব্বক-অনুষ্ঞা শ্হণান্তে আপনি ভোজন করিবেক ॥ ৩৯। 

এই রূপ বিধি পূর্বক পুজা সমাপন করিয়া মুখবাঁস ও ও রতি | 
তান্থুলাদি প্রদান পূর্বক শেষে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সহকারে পুনর্ববার 
পু্জ। করিবেক ॥ ৪০॥ . ূ 

নি রর 

শীত 



ঠ . ঈর্ী 
১১ন্দ ২৭ ] শ্রীমদ্ভাগবতম্। ৪৮১ 

! . উপগায়ন্? গৃণন্ নৃতান্ কর্ধ্মাণ্যভিনয়ম্মম | 
| মৎ কথাং শ্রাবয়ন্ শন ুহূর্তং ক্ষণিকো! ভবেৎ ॥ ৪১॥ | 

: 
| 

২০ এ: পি শী 

সতবৈরুচ্চাবচৈ স্তোত্রৈঃ পৌরাপৈঃ প্রাকতৈরপি। 
স্তবন্ গরসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দখবৎ ॥ ৪২ ॥ 

শিরে। মৎপাদয়োঃ কৃত্ব। বাভ্যাঞ্চ পরম্পরৎ | 
[০০০ 

আভিনয়ন্ ্বন্মিননাবিষুর্র্বন্ ক্ষণিকঃ বৈয়গ্রাং পরিতাজা লব্ধাবসরে! ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ 

স্তবস্তোত্রাণাং সেদং দর্শয়তি পৌর।ণৈঃ গ্রাকৃটরিতি ॥ ৪২ । | 

| কথং প্রণমেৎ ইহাপেক্ষায়ামাহ শির ইতি বাহুভাং দক্ষিণোতরাভাযাং' পরষ্পরং মম 

দক্ষিণোতরো পাদো রি য্্গা ঘা পৃষ্ঠতঃ পরল্গরং রঃ নিবদাাং কৃাপরাধ ইব গ্রপন্প- 
শশা পপ সি সত স্৭ ৩শি ৮ শি | শপ পা পি আপ আশিস পাপ শিস | পাপন গাহি 

| র ক্রমসন্দর্ভঃ | 

্ণিকে। গাণাদিময়োৎসবাবিষ্টো! ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ 

| শ্থবৈঃ অনিশ্িতৈঃ। ক্রিয়াত্েন নির্দেশাৎ | কতৃপ্রন্তত্বাপত্তে: | উচ্চাবচৈ ননা- 

শ্রকারৈ:। স্তুয়ম এভিরিতি স্যোটরঃ করণ তয়! নির্দেশেন পূর্বসিদ্ধত্বাপত্তেঃ | 

| পৌবাৈরিতাপলক্ষণঃ তাক্মিটিঃ শ্রোতৈশ্চ | প্রাক তৈরধুনান্যেন নির্িতিষ্চ। যথোক্কং 

। কাঁলিকাপুরাণে । বঃ য় গদ্য পদ্যান্ভাং ঘটিতাভ্যাং নমস্ুক্তিঃ। ক্রিয়তে ভতক্িখুক্তেন 
৷ বাচিকস্থতত্বমস্ত ইতি ॥ ৪৯।॥ 
' দূরতো নমস্কার মুক্ক। কিঞ্দরিত আহ | শিব ইতি অতি নিকটে গর্ভমদ্দিরেচ 

: তন্লিসেধাৎ টীকা য়া দ্বি্ীয় পঙ্ষমাহ যদ্দেস্টি। যছুক্ষং। অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে | 

ৃ গর্ভমন্দিরে । জগহোম নমস্কারানন কুর্যাৎ কেশবালয়ে ইতি গৌতসীয়েতু বিশেষ; | গল্ভাং 

| করাভ্যা' জানুভ্যামুরস! ৪৪ এ মনসা! ব্চস। চেতি প্রণামোৎস্টান ঈীরিতঃ। 
আস কী পপ পম | পা শপ | জীপ শপ পপ পি সি শপ পপ পপ সপ শি শশী শিস পপ পপি সপ? পপাপপপ্ি। পপ পাজি ৮৮ পিপিপি নি স্পা 

ঃ সংকীর্ভন, নামোচ্চারণ ও নৃত্যাদি আমার সন্তোঁষের নিমিত্ত এই 

্ সকল কর্তনের অভিনয় করত এবং আমার কথ। শ্রাবণ ও ০১০০৪ কিয়ত- 
| কাল হরণ করিবেক ॥ ৪১। 

৷ উচ্চৈঃস্বরে বা নীচ স্বরে পুরাঁণোক্ত স্তব ও নী স্তোত্র দ্বারা স্তুতি 
1 করত ভগবান্ প্রসন্ন হও ইহা বলিয়া দগুবৎ প্রণাম করিবেক ॥ ৪২। 
|. দক্ষিণ ও বাম বাহ দ্বারা আমার দক্ষিণ বাম পাঁদ স্পর্শ করত- এবং 

রি 
পাদদ্বয়ে শিরোদেশ সংলগ্ন করত হে ঈশ !। ভীত ও শরণাগত আমাকে 

১ ঠি 



০ জট সর জা পাত সির সপ সপ ৪০ এ ০০০, পপ ১ ০ +-প এ- স স্পা কদীশিশ 

৪৮২ শ্রীমপ্ভাগবতমূ । | ১১ ২৭ 

পা শা জপ পা পাশ পাপ পিপাসা জপ শশা সপাশিপপপপ্পপ | লা শত ০ পি শিপ শা পপ পপ সপ সপ পরল চর স্পীীসপীিশাকপা িসপিপীিপপস শ্ ক 1 

্রপঙ্গং প পাহিমাঁশীশ ভীতং ৃত্যহাণবাৎ॥ £ ॥ ৪৩। ৰ 
ইতি শেষাঁৎ ময়া দণ্তাং শিরস্াধায় মাদরহ। ূ 

উদ্ব।সয়েচছুদ্বাস্তৎ জ্যোতি তেযাতিষি তৎপুনঃ ॥ ৪৪ ॥ 

অঙ্চাদিষু যদ] যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চা্চয়েৎ। 

সর্বভূতেষাত্মনিচ র্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥ ৪৫ | 
এ সর ০০৪৪ ৮৫৮ চর পর উপ ৯ ক আস ০০ ও ও হি ও লা উপর পপ সপ | শা আন ৪৯ 

1 মিভ্যাদি বিজ্ঞপ্তাঁচ গ্রণমেৎ॥ ৪৩ ॥ 

তত্র শেষগ্রহণ পৃর্বকং বৈকল্িকোদ্বমন গ্রক্কারমাহ ইভীনি অনযনৈব গ্রার্থনয়। শেষাঁং 

নির্শালাং ময়া দন্তাং দাতা শিবজ্গাপায় ধৃহ্বা সছুাদ্বাসয়েৎ তি গ্রতিমায়ং যৎ ্ন্ত* 

জ্যোতি: তৎ পুনরপি জৃতৎপদ্বস্থ জোতিষোন উদ্ধাসনীরং ॥ 8৪ । 

এন্ডেঘপি স্তানেযু কিং মুখ্যমিভাপেক্ষায়ামাত অঙ্চদিন্বিতি যদা যর আদ্ধা 'তদা1 তত 

তদধিষ্ঠানে মুখামুখাতৃং কুতঃ যন্ডঃ সর্বভূন্েঘষিতি ॥ ৪৫ | 
শপ, পা এ. ৮৯... ৯ পপ |: শশী শা স্পা শপ তি পি পস্পিসিপসপীশ জী ০০ 

৮ সী শপ শি শপ শি আত চন জজ 2 ক পপ পপ পপ জপ লাশ প্রি শট পিল 7 তি 

ব্রুগসণা ভঃ ! | 

আগমে। জানুভা।ং চৈৰ পাণিভাং শিরস। নচস। ধিনা। পঞ্চাঙ্গকঃ গ্রণামং শা 

পূর্জাস্থ গ্রবরাবিমাবিতি ॥ ৪৩ ॥ 

জ্যোতিষি মহাগ্রাাদৌ পৃথক কূতং জ্যোৌতিরিব | ভন্ান্পং জ্যোন্তি জদোবো-। 
দ্বাময়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ । 

যদ্দাপ্যেবমর্চায়ামেব প্রাধান্ মুক্তং তথাপি আঙ্গৈব মাবিতর্াব কারণং য।' বিনা সাক্ষা-। 

ভূতশ্াপ্যম্ত মমোপলন্ধি বিরাড়বিদ্ুষ!মিত্যাদি বনম্ত[দিতাভিগ্রেতা অঙ্ধায়! আবস্থীকতবং: 

দর্শয়িতুমাহ অর্চাদিঘিতি। দন্তযাং তু শ্রদ্ধায়াং নচ মম ন্বতঃ কুত্রাপি দৌলভাং ছিরণা- ৰ 

কশিপু স্তস্তাদৌচ মুলভ দর্শন[দিভ্যাহ র্দাভুতেঘিতি ॥ 8৫ ॥ ৪৬ ॥ 
এপ সপ 

ূ 

মৃতু সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, ইহ! বলিয়া প্রণাম করিবেক ॥৪৩॥ 

এই প্রকার ভক্তিভাবের পর আম! কর্তৃক দত্ত নির্্মাল্য আদর পূর্বক | 
মস্তকে ধারণ করত তৎকালে ধোয় জ্যোতিঃ যদি অন্ত হয় তবে পুনর্ব্বার | 
তাহার উদ্বোধন করিবেক ॥ ৪৪ ॥ ৰ 

আমার গ্রতিমাদ্রি যে কোন পদার্থে যাহার যখন শ্রদ্ধা উপস্থিত 
হইবেক তখন দে তাহাই অর্চন! করিবেক, যে হেতু আমি সর্ববভূতের 
আত্ম। ূপে সর্বত্র অবস্থান করিতেছি ॥ ৪৫॥ 

8 

শপ এপ আচ ০৯ ৮ ০ পা পপ সপ. ৯ পর পপ এ সপ ০ শপ পা পাপ | পা পপ ৪ 



বি 
৮ ১ক্ ২৭ ] ভারা | ৪৮৩ 

পপ সপ পা শপ শিপ পল পপ আপ শিপ শা পপ বত সপন এ ৪ 
পাপ পাপ পপ সপ আস পা আর আপ ৩০ পপ পা শপ পু প্রা শী 

এবং ক্রিয়াযোগপখৈ: পুমান্ বৈদিক তান্ত্রিকৈঃ। 
অর্চন্ন ভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্লিতাঁং ॥ ৪৬॥ 
মদগ্চাং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ টং | 
পুষ্পৌোদ্যানানি রম্যাণি পুজা যাত্রোতমবাঞ্রিতান, | 
পুজাদীনাৎ গ্রব।হার্থং মহাপর্ববন্বথান্বহং | 

ক্ষেত্রীপণ পুরগ্রামান, দত্বা মৎ সানি তামিয়াহ ॥ ৪৭ ॥ 
প্রতিষ্ঠয়! মার্ব্বাভৌমং ঘদ্ধানা ভূবন ত্রয়ং | 
পূজাদিন। ক্মলোকং ত্রিতিমং মামযতামিয়াৎ ॥ | ৪৮ ॥ 

রে তেলের রা, টা 

উভয়তঃ ইভামুত্রচ ॥৪৬॥ 

|. সমর্থং প্রত্াাত মদচ্চামিতি ভ্রিভিঃ 1 পুষ্পোদ্যানানিচ কারয়েৎ। পৃ! মাত্রোৎ 

। সবাশ্রিতান্ পূজা গ্রতাহং যারানিশিষ্টে পর্নণি বন্থজন সমাগম: উৎসনঃ বসন্তাদি 
। মহোতসবঃ হদাশ্রিতান্ ক্ষেত্রাদীন্ দত্বা পৃজা যাত্রোৎ সনাশ্রিহানিত্ান্ত বিবরণং পুজ। 

 দীনামিি গ্রবাহার্থং সম্ততা নুরত্থ্য্' মত সা্টিতাং মত সমানৈশ্রধ্য ॥ ৪৭ | 

গ্রৃতিষ্ঠানাং বাল্য মমস্তানাং ফলমাহ 'গরতিষ্ঠায়েনি মত্সামাতাং ময়। মাম্যমিভার্থঃ 18৮ 
সে পপ শী পাপা, 7 ক্স শী সাপে পপ পাশপাশি পা শী | শী পপীপপশী শি তি শি পাশপীপাীশ জপ শী ০৯ পিপাসা পাত শত 

ক্রমসন্দ্ভঃ ৷ ্ 
| মন্দিরং কারযিত্বা মদচ্চ1] মংগ্রতিষ্ঠাপয়েদিতি বাচো বৈপরীত্যোক্তি স্তত্রাবস্তঠক তৎ 
। গ্রতিষ্ঠাপন জ্ঞাপনায় ॥ ৪৭ ॥ 8৮॥ 

পেস শা প্র 

পা সপিশি। পোপ পপ পা এপস | পীকষপাশীপশ পানা পিসি 

পি সা কপ পপ ০৮০৯৬ আপ পক ৬ ক শপ পা এ আপস শপ পপ পপ পপ 

| পুরুষ এই রূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ভ্রিয়যোগ দ্বারা অর্চনা করিয়! 
ৰ ইহলোক ও পরলোঁকে অভীপ্নিত সংসিদ্ধ আমা হইতে প্রাপ্ত 

॥ 
ছয়েন ॥ ৪৬ ॥ 

আমার গ্রতিম। সংস্থাপন পূর্ক দৃঢ় মন্দির গ্রতিষ্ঠা করিবেক এবং 

রম্য পুষ্পোদ্যান ও মহা পর্ধেতে পুজাদির প্রবাহ নিমিত্ত যাত্র। ও 

মহোৎসবের আশ্রিত ভূমি, আপন, পু, গ্রাম, দাঁন করিলে আমার, 

সমান এর্ধধ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৭ ॥ 
আমার প্রতিমা গ্রতিষ্ঠাতে সার্ধভৌম হয়, আমার মন্দির দানে 

 ত্রিভুবনের রাঁজ। হয়, আমার পুজাতে 'ব্রঙ্গলোক প্রাপ্তি হয়, এবং 
একত্রে এই তিন কর্ম অনুষ্ঠানে আমার সাম্য প্রাণ্ডি হয় ॥ ৪৮ ॥ 

[বন 8 



টি সপে সত পপপপ পল তত ৮ পি আত ০৯ পপ আ পপ পিসী শা ৭2 পি পল কপ শি ৭ পিপি শপ ই | ০ পি রর সপ পা পপ আপ পপ আস হাক জপ ৮ 

রি 

৪৮৪ শীমন্তাগনতয্ | [ ১১স্* ২৭ 

মামেব নৈরপেক্ষেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি | 
ভক্তিযোগং'স লভতে এবং যঃ পুজয়েত মাং ॥ ৪৯। 
যঃ স্গদতাং পরৈর্দনাঁং হরেত শরবিপ্রয়োঃ | 

র্তিং সজায়তে বিড় ভূক্ বর্ষাণামযুতাযুতং ॥ ৫০ ॥ 

কর্তৃশ্চ সারথে হেঁতোরনুমোদিতুরেবচ । 

কর্মণাং ভাগিন? গ্রেতা ভূয়োডুয়সি তৎ ফলং | ৫১॥ 
০ শশী পিপি পপ তি শপ স্পাশি এ সকাল শিপ পাজি শশী জাপা ২ শট | পপ সপ শত পা আট সস পপাপিসত | আত সপপপাশিশে সপ পপকসি পশ  প াপিা শীপি্প পা | সপ পপ পাকা জজ এ ০০০ 

ন্কাম* গ্রত্যুক্তং অহৈত্রাকং ভক্তং গ্রত্যাহ মামেবেতি অহৈতুক ভক্কি যোগ এব কথং 

| হবতি তত্রাহ ভক্তিযোগমিতি ॥ ৪৯ ॥ 

দাতুঃ ফলমুক্তং অপহর্তারং নিন্দতি ব ইতি বিড়ভুক্ বিষ্ঠাভোজী রুমিঃ ॥ ৫০ ॥ 

কর্তূর্ধৎ ফলং তদেবান্যেষামপ্যাহ কর্ত,বিত্তি স|রথেঃ সহকারিণঃ হেতোঃ 'গ্রযোজকত্ত 

অনুমোদিতৃশ্চ প্রেতা তৎফলমিতান্বয়ঃ কুত্তঃ যতঃ বর্খাণামেতে ভাগিনঃ ভাগাহাঃ 

ুন্ধাপি বেশেষমাহ তূয়গি কর্ণি সারগ্যাদৌচ ভূয়ঃ অধিকং ফলমিতি। পয়ঃ পত্রাদি 
মাব্রেণ পৃতিঠে] 18 পর" পদং | প্রাগেব দিশতি গ্রীতঃ নরুষ্খঃ শরণং মম ॥ ৫১ । 

শত এ এরও শও » শি পপ পন সপ পন লে পাস আশ এ পাপা পিপল শা স্পস্ট শাজ্দ। পি পপ পাস শী ০ শপ পা ০ ০৯ পপ পা ০৯৯ ০ শব টি আপা পপ যার “এপ, 

ক্রমমন্দর্ভঃ । 

নৈরপেক্ষেণ ভক্তিং বিনা পঙ্গান্তর শুন্েন। এবমিতাপি নৈরপেক্ষেণৈবেতার্থ: ॥ ৪৯ ॥ 
12০ ॥ 

ৰ ন নেবলং দাত্রপহর্রোরেব তত্তৎ ফলমপি তু ত্বুৎ নহায়াদীন!মপীত্যাহ কর্তৃরিতি ॥৫১। 
শসপপপ্সকপী পিপি সপ সী ও অর শপ পপি পিস পরত গণ আপ উপ পীর সপ ০ সা সস আহ ০০ পপ পপ আপ আপ পপ জপ ১ 

কেবল নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিস্তু যে 

বাক্তি পূর্বোক্ত রূপে আমার পূজা করে সে ভক্তিযোগ লাভ করে 1৪৯1 
স্বদত্ত বা পর দত্ত দেব ধোঁক্সাণের বৃত্তি অপহরণ করে, সে ব্যক্তি 

অযুতাযুত বতঘর বিষ্ঠা ভোজী জন্ত হইয়া কাল যাপন করে ॥ ৫০ । 

কন্মকর্তার, সহকারির, গ্রযোজকের ও অনুমোদন কর্তার যে কর্ণ 
জনিত ফল তাহ! ইহলোকে ও পুনর্ধ্বার পরলোকেও গ্রাণ্তি হইয়া 

ৰ থাকে ॥ ৫১॥ 

8 ৫ 
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০০৮ শ্লতপ্পিস্পীশি পাশ শিপ লি তসপীল নত ৮ শিস্পশীনপি শা এপি সপ? ক জর শ ৯৯০ সা সপ পা পপ কা | পপি সপ, অল পটওত পা 
স্পা গন রা 

১১ক্ ২৮ এ লীমন্জাগবতম্ | ৪৮৫ | ৰ 
_ ূ 

ইতি ভ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাঁং সং' হেতায়াং বৈয়ামিক্যাঁং ! 

একাঁদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সন্মাদে সপ্তলিংশতিতমোহধায়? ॥%1২৭।%] | 
প্রীভগবানুবাচ | র 

পর স্বভাব বর্শীণি ন প্রাশং সেন গহয়েৎ। 
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্ঠান, প্ররুত্যা পুরুষেণচ ॥ ১॥ 
পরঃ স্বভাব কণ্মাণি যঃ গ্রাশংমতি নিন্দতি | 

স্পা শি পিক? শা পপি পতিত ৮ পনি ০2 ছি নি সস পিসি 

1& 1 ইহোকাদশে সপ্তবিংশহ 0 %| 

অষ্টাবি'শে তু যঃ পুর্ধং বিস্তারেণোপবর্ণিতঃ । জ্ঞান যোগ পুন্্চাসী সমাজতা 
নিবপ্যতে ॥* ॥ 

ইদানীমত্তি শিশ্তরেণোক্র' জ্ঞান যেগং সশক্ষেগেখ বক্ত,মাহ পরেষাং গভাবান শান্ত 

ঘোর।দীন্ কর্ম।ণিচ। তত্র হেতুঃ বিশ্বমিন্ঠি ॥ ১ ॥ 
বিপক্ষে দোসমাহ পরেনি ন্দার্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ। লক্ষণাঁৎ আসন্টি 885 দ্ৈতে 

স্সীপ্প্পপিস পপ পপ পপ পশলা? পি পিন পিপিপি পপ সপ পসীপপক পাসপা পপ পিলার 

ক্রমসনর্ভঃ | 

॥%॥ ইতি একাদশ ক্রমসন্দর্ভে মপ্তবিংশং ॥*% 1 

অথ তাদুশে ভক্তিযোগে নাহা দৃষ্টিং গরিত]াজয়িতুং গাথবা ভক্তিযোগন্ত নগমতাং 

মফলতাপ দশয়ষান্ হূর্গমাদিরূপং সসাপনং জ্ঞানমাহ | পরদ্ধেন্ি। গ্ররুতা। পুকষেণ 

সহ বিশ্বমেকায্কমিতি আদ।বস্থে জনানাং মদ্বহিরন্তঃ পরাবরমিন্যাদি সপ্নস্বন্ধা স্থ 

ব্যাখ্যান রীতা বস্ততস্ত তৎ সর্বাবয়বীয়ং পরণাত্ম স এবৈবন্তাত্ম। বন্ত তগা ভূ" পশ্ঠন্ 
বক্ষ্যতেচ জ্ঞানং বিবেক ইতাদভ্যাং ॥ ১ ॥ 

স্বার্থাৎ পরমাত্মভিনিবেশাৎ অসতি হতোহন্তশ্মিন্ কল্পিতে নানাবয়বিনি ॥ ১ ॥ 
০০৫০০ পবা ০৮ পা এ আঃ কা পপ | আজ পাস শপ এড রা, ০৬4৯ আর ০০ পপ পপ পসপসপআ পও পিপিপি পা পিসী আট পপ পি লি শি 

॥%॥ ইতি দশমে সপ্তবিংশতিতম ॥%॥ 

অক্টাবিংশতি অধ্যায়ে পূর্রে-সবিস্ারে বর্ণিত জ্ঞানযোগের পুনরায় 
ংক্ষেপে বণন ॥ ০ | : 

ভগবান্ কহিলেন, অন্য লোকের শান্ত ঘোরাঁদি স্ভাবকে বা সদসৎ 
কণ্ধকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবেক না, ফে হেতু এই বিশ্বকে প্রকৃতি 

পুরুষের একাক্ক দর্শন করাই সাধুদিগের কর্তব্য ॥ ১॥ 
পরের শ্বভাবকে বা সদনৎ কল্মকে যে ব্যক্তি প্রশংস। বা নিন্দা 

3 | পাতি | 



ৃ ৪৮৬ হীমন্ভাগবতম্ | [১১ ২৮ 
| 

ম আশু শ্ঠাতে ত স্বার্থারসভ্াভিনিবেশতঃ॥ ॥ ২ | 

তৈজসে নিদ্রেয়াপন্নে পিগুস্থে। নঞ্টচেতনঃ | 

মায়।ং প্রাপ্তি ম্ৃত্যুং বা তছন্নানার্থ দৃক পুমান,॥ ৩ ॥ 
কিং ও ভদ্র : কিমভং ন1 দ্বৈতন্তানস্তনঃ কিয়ুৎ। | 

রশ চে শপ শ শশ্ চু শা ০ শিক শপ শা সস 

হভিনিদেশাৎ ॥ ২। 

ভ্রংখমেব দৃষ্টান্ত! দর্শয়তি তৈজপসে রাসাহঙ্ধার কার্ষেয ঈন্জ্রিষগণে নিদ্রা আপনে 

অভিভূতে সন্তি পিওস্ছে। জীনঃ কেনলুং মনোগারেণ মায়া" স্বপ্নরপা' গ্রাপ্োতি ততো 

মনগি লীনে সনি নষ্টচেতনঃ মন্ মৃতাং বা মৃতু তুলাং সুযুপিং বা গ্রাঞ্পোতি বগ। 

দ্বদেন নানার্স দৃক দ্ৈতাঁতিনিবেশী বিক্ষেগং লনৎ স] গ্রাপ্নেতীতি ॥৩। 
দ্বৈ্ঠাস-তাটয়। স্ততিনিন্দয়ো রবিষয়দ্ধং গ্রগঞ্চয়তি কিং ভদ্রমিতি সার্ধে যড়ভিঃ 

অনস্তনে! দৈতস্থ মধ্যে কি' ভদ্রং কিম্বা! গভদ্রং কিয়স্তদ্রং কিয়দ্বাইভদ্রমিত্যর্থ; । অবস্তত্ব 

| ক্রমশন্দউ | 

লিগ তৈজন ইতি পরাট্মৈক দৃগ্ঠভাবেন নানার্থ দৃক্ পুান্ কদাচিদ্বহির্ন& চেস্ছনঃ সনৃ। 
যায়াং লৌকিক মায়াময় তুলা মারাখ্যং ভগব্দচিন্তা শক্কিময়ং স্বগরং যদ্ধৎ গ্রাপ্পোতি | 

কদাচিদ্বহিরন্বরমপি নষ্টচেতনঃ মন্ মৃত্যু মৃত্যু তুলাং স্ুযুপুং বা যদ্বৎ গ্রাপ্রোতি তচ্ছদেব 

মায়াং হাদৃশ' জন্মাদিরূপ দেচাদাভিনিবেশং | মৃত্যুদেহ পবিত্যাগঞ্চ প্রপ্রণবন্ অ্রযীতারগঃ॥৩ 

আবাধিহেপি হাভাস ইতি দপ্তমান্ঠাগ্যান রীট্চ্াব পৃথগবয়নি বিলক্ষণ দ্বৈতস্তা বন্ত 
হয়৷ স্ততি নিন্দয়ে! ির্বিশেষদং গ্রুপঞ্চয়তি নার্ধবডভিঃ। কিং ভরদ্রমিতি তৎ পরত 
পপ পপ ৫ | পপ | উপ আস স্পা পপ পপীপপাপীপিক শা | পিসি | পোপ পপির পচ 

০ পা সস আপ পাপ শি পেপে আন ৮ ৪ 

সপ পা পপি পল শিশির | ০০ পপর ০ আপ চটি পপ পাম পাপ জপ উ্স্ড। 

করে, সে যি অসহ কার্ট্যে অভিনিনেশ বশত তঃ ভা” ত্বার্থ হইতে 
ভ্রষ্ট হয় ॥ ২ | 

: যেমন রাজসাহঙ্কার কারে ইন্ট্রিয়গণ নিদ্রাপম্ন হইলে দেহস্থ জীব 
কেবল স্বগ মাত্র দর্শন করে অথবা মনঃ বিনষ্ট চেতন হইলে জীব মৃত্যু 
বা স্ৃত্যু তুল্য স্বযুণ্ত প্রাপ্ত হয়, তন্্রপ দ্বৈতাভিনিবেশী পুরুষ 'বিক্ষেপ 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩। . 

দ্বৈত বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তব সং ও কোন্ বস্তব অসৎ, বা কত বস্তু 
সৎ ও রত বস্তু অনৎ তাহার নির্ণয় হয় না, কেখল বাকা ছারা রথিত 

, 
' পা? 

ধ 

৬ শপ পপ পপ 
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বাচোদিতং তদনুতং মনল! ধ্যাতমেবচ ॥ ৪ ॥ 

ছায়। প্রত্যাহ্বয়াভানা হাসন্ঠোপার্থকারিণঃ। 
এবং দেহাঁদয়োভাব। যচ্ছন্তযা স্বত্যুতে! ভয় ॥ ৫ 

| আট্ৈব তদিদং বিশ্বং স্যজাতে স্থজতি গ্রভ়ুঃ। 
ৃ ্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাস হ্রিয়তে হয়তীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥ 

৷ মেবাহ বাচেহি বাগিতি বাহেিয়োপলক্ষণং বাচা উদদিতং উদ্ধং চক্ষুরাদিভিশ্চ যনৃষ্ং 
। ছদনৃতমিতি ॥ ৪ ॥ 

নন্বেবং মতি দেহাদি 'ভাবানামপ্যসত্বংৎ কথং ভয় হেতৃত্বং তত্র সূদৃষ্টান্তমাহ ছায়! 

( প্রতিবিষ্বং গ্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনি; আস্তাসঃ শুক্তি রজতাদিঃ এতে যথ। অনস্তোপার্থকরিণে! 

ৃ ভবনটি আমৃতাতঃ মৃত্যুমভিব্যাপা বন্ধ মৃতীর্লয়ঃ | যাবজজ্ঞানেন লীয়তে তাবৎ পর্যান্ত 

| মিতার্থঃ॥ ৫ | 

| ননু স্ষ্্যাদি শ্রতিভিরেব স্বৈতং নিরূপিতং কণসসহ্যং ভ্তাততাহ আক্মৈষেতি ছাভ]াং 

 ভ্রায়তে পালাতে ত্রাতি পালয়তি ॥ ৬| 

ক্রমসনভঃ। 

চৈভন্যাদন্ততং। অবয়বি রূপং ঘ্বৈতং ॥ ৪ 

নন্ু সদি পরমায্মাত্মৈব সর্বাাবয়বী হতে! হন্ঠব্রক্তোব তহি কথং শশবিষ।ণ তুলো 

তশ্রি্নভিনিবেশঃ ভ্তাৎ। তেন ব। কথং ভ্র'শ ইত্যাশঙ্ক্যাহ ছায়েতি ॥ ৫) 

বিশ্বপ্তৈকাম্মকন্বং যোজয়তি আট্সৈবেতি দয়েন । প্রভৃঃ ততচ্ছক্তি যুক্ত আম! 
স্বয়মেব তদিদং বিশ্বং অনয়বি রূপং শ্যজতি। অতঃ শ্বরমেব হৃজাতে গ্রকাশ্ঠতে ইত্যর্থঃ । 

এবং ভ্রাতি ত্রায়তে ইতাদি ॥ ৬। 

বা মন দ্বার! ধ্যাত অনৃত বস্তুর অবস্তত্ব নিরূপণ মাত্র হয় ॥ ৪ ॥ 
যেমন প্রতিবিন্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস ইহারা বন্তত অসৎ হইয়াও 

ভয় মোহাদি অর্থকারি হয়, তত্রপ দেহাদি দ্বৈত বস্ত সকল অবস্ত ও 
অন হুইয়াও স্বত্যু হইতে ভয় প্রদর্শন করে ॥ ৫॥ 

প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্ন রূপে তৃচ্তি করেন ও | 
হুষ্ট হয়েন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন এবং সংহার করেন ও সংহ্ৃত 
হয়ে 1৬ ॥ 

3 

ৰ 
ূ 
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তন্মাম্নহাতনে হন্যম্মাদগ্যোভাঘেো নিরপিতঃ | 

নিরূপিতেয়ং ভ্রিবিধা নিমু'ল! ভাতিরাত্মানি ॥ ৭॥ 

ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ভ্রিবিধং মায়য়া কৃতং ॥ ৮॥ 
এতঘ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞান বিজ্ঞান নৈপুণং | 
ননিন্দতি নচ স্তৌোতি লোকে চরতি সূর্য্যবং ॥ ৯॥ 
গ্রতাক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্ম সংবিদা। 

সম উপ পপ পি 

অন্তশ্মাৎ স্থঞ্জ)াদি ব্যতিরিক্তাৎ ত্রিবিধা আধ্যাত্মাদি রূপ৷ ভাতি গ্রতীতিঃ ॥ ৭। 

নম্ু কথং নির্মলং তত্রাহ ইদমিত্তি ॥ ৮ ॥ 

জন বিজ্ঞানয়ো নৈপুণাং নিষ্ঠাং হুর্য।বৎ তৎ মমো। ভৃত্ব। ॥ ৯। 
এতটিষ্ঠ1 গ্রাপ্তযপায়মাহ প্রতাক্ষেণেতি যদাদ্যন্ত বৎ টম্বতং তদসদিতি জ্ঞ।ত্বা নিঃসজে। 

বিচরেৎ আদাস্তবন্ধে গ্রমাণানি ঘটাদি অনুমানেন লাবয়বন্থেন দৃশ্ব' বিনযারি বিনে নিগমেম! 
"পপি সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ । 

তচ্মািশ্বশ্মিনযঃ কশ্চিদপি ভাবঃ স পরমাম্মনে। নান্তে। নিরূপিতঃ। কারণং বিন। 

কার্ষাভাসিদ্বত্বাদিতি ভাবঃ | তহির্ তক্ৈব বিকারিত্ব' শাদিত]াশক্কযাহ। অন্তন্র।দিতি ॥ 

তথাপ্যচিস্ত্যশক্তা। নির্বিকারত্বেন স্বতএব তগ্তাবাৎ তন্তান্তত্বমিতি ভাৰঃ ত্বয়ি যমাধাকঝ্িকাদি ূ 

রূপ। ত্রিধ! ভাতি গ্রতীতি স্ততোন্তত্বেনাবিবেকিভি নি ক্িপিতা সাপ্যাত্মনি শুদ্ধ লিও ূ 
বস্ততস্ত তৎ সম্বন্ধ ভবাদিতি ভাবঃ ॥৭॥ 

কথং তত্রাহ ইদমিতি সার্দকং তস্তাহ্যপক্রান্তমেব ফলিতমিচ্যাহ রিড ॥ ৮ ॥৯।। 

অত্র ্িবিধং দ্বৈতং। অবয়ব রূপং পরমাক্মেতর কল্পিতাবয়বি রূপং চেতি তত্র পূর্বাং 

জন্মনাশবৎ উত্তরং ত্বমদেবেতাভয়ত্রাপি তদ্বিলক্ষণ আত্মনাসক:। ততস্তত্র সঙ্গং ত্যজে 

। 
| 

অতএব আত্মা হইতে বা শন্য হইতে অন্য পদার্থ নিরপিত হয় নী, 
কিন্ত আত্মাতে নির্শংল এই অধ্যাত্মাদি ভ্রিবিধ ভাব নিরূপিত হয় ॥ ৭ ॥ 

অধ্যাত্মাদি ভ্রিবিধ ভাবের যে নির্মুলত্ব তাহা কেবল শত্বাদি ত্রিগুণ 
ময় মায়! কর্তৃক কৃত মাত্র জানিবে ॥৮॥ 

সাধু ব্যক্তি আম! কর্তৃক কথিত এই জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত বাক্য 
জানিয়া কাহারও নিন্দা ব৷ স্তব করেন না, কেব্ল সূর্য্যের সায় সমভাবে 
লোকে বিচরণ করেন ॥ ৯॥ 
রা প্রত্যক্ষ, ০৪ শ্রুতি টানি ও স্বীয় অনুভব দ্বার আদান্ত বিশিউ 

০ 
১৪৪ 
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আগ্যস্তবদসজজ্ঞাতবা নিঃসঙ্গে। বিচরেদিহ 1 ১০.| 
উনীউদ্ধব উবাচ,॥ . : 
নৈবাত্মনে। ন দেহম্ সংস্তির্র্টদৃশ্ঠযয়োঃ | 
অনাত্ম সৃশোরীশ কম্ন্াভুপলভ্যতে ॥ ১১ ॥ 
আত্মাব্যয়োছগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরনারৃতঃ| 

অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্তেহ ষংস্াতিঃ ॥ ১২॥ 
যাবদেহেক্িয়প্রাৈরাত্মনঃ সমিকর্ষণহ | 

প্রত্যক্ষমাকাশাদি। আত্মসম্িদ। স্বাসুতবেন সর্ধং তৃশ্বাং আদাস্তবৎ অসচ্চেতি ॥ ১৯॥ 

. নম্থু য্ধযাম্ম মংবিদ| সর্ব দৃশ্তং অসদিতাচাতে ত্থাস্থ! স্ব গ্রকাপো দেহাদি দৈতঞ্চ 
জড়মিত্যুক্কং স্তাৎ। তণাচ সংসার প্রতিভাসে! ন ঘটেত ইতি চোদয়ছি নৈবেতি অনাত্ম 
সদূশোঃ জড়ানড়য়ো: অত্র হেতুঃ ভ্রষ্টদৃশুয়োঃ মাতৃদদ।য়োরণি তত্রাহ্ উপলভ্যন্চ ইতি ১১ 

এতৎ গ্রপঞ্চয়তি আত্মতি অবায়ত্বাদি পঞ্চ বিশেষগৈনাশাদি রাগাদি পুণ্যাপুণ্যাদি জান 

পরিচ্ছে্দানামসস্তবং দর্শয়ন্তি অত্র হেতু হেতুমন্বং যথেষ্টং অচিজ্জড়ঃ। অয়ং ভাবঃ যখৈবাগি 
দারুণ! ভেঁদেনাম্বপলন্ভেখপি দার গ্রাকাশ্তমেব অগ্নিঃ প্রকাশকঃ তথ! দেহাত্মনোরপি 
ইন্চি ন সংস্থৃতিঃ তয়োরগ্যতরস্তাপি ঘটত্ত ইতি ॥ ১২1 

সতাং তথ।পুযুভতয়োরেবমবিবেক এব সংসার়!লম্বনমিত্যাহু যাবদিতি পঞ্চভিঃ সন্নিকর্ষণং 
আরা চারার 

ক্রমসন্দরতঃ | 
দিতাপমংহরতি । ৬গ্রতাক্ষেণেতি । আদান্ত্বৎ জম্মনাশৰৎ | ১৭ । 

যদোব জীবন্ত সংসার নাশার্থমুপদেশোয়' কৃতন্তারাশক্কত্তে নৈবেতি ॥ ১১ ॥ ১২॥ 
সিদ্ধাত্তয়তি যাবদিতি সম়িকর্ষণং সন্ধ: | তত্র হেতুঃ অধিবেকিনঃ। অগ্রাবিবেকিত্বং 

রম্তকে অসৎ জানিয়। নিঃসঙ্গ হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন ॥ ১০ ॥ 
উদ্ধব কহিলেন, হে ঈশ্বর! এই দৃশ্যযান সংসার চেতন দুষ্টা- 

রূপ আত্মার নহে এবং অচেতন দৃশ্ব রূপ দেহেরও নহে, তবে ইহা! 
কাহার হইবে ॥ ১১॥ 

আত্ম! অব্যয়, নিগুণ, শুদ্ধ, অগ্নির ম্যায় স্বয়ং জ্যোতি ও অনারত 
স্বভাব এবং দেহ অচেতন, দাহ কাষ্ঠাদির ম্যায়, অতএব সংসার কাহার 
তাহা নিশ্চয় করিয়। বলুন ॥.১২॥ 

তগঘান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! য্ত কাঁল পর্যন্ত দেহ, ইন্জিয় ও 
00 £ 



রঃ 
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ংসরঃ ফলবাংস্তাবদপার্ধোপ্যবিবেকিনঃ ॥ ১৩ ॥ 

অর্থে হবিদ্ামানেপি সংহতি ননিবর্ততে । 
ধ্যায়তো বিষয়ানন্ত স্বপ্নেনর্থাগমো যথা ॥ ১৪.॥ 
যথাহ্াগ্রতিবুদ্ধন্ত গ্রন্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ | :: 
সএব প্রতিবুদধস্ত নবৈ মোহায় কল্পতে॥ ১৫। 

া 

এ 
র 
| 
ূ 

আর এর স্পা 

সন্বদ্ধঃ | নহসঙ্গন্ত কুতঃ সন্বন্ধঃ তত্রাহ অবিবেকিনঃ অন্ঞান কৃত ইতার্থ ৷ নম স্ব 

প্রকাশন্ত কথমজ্ঞানতঃ সংসার স্তত্রাহ অপার্েপি কেবলং ফলবান্্। ফলং ্ুপ্তিনতু 

তত্বতোহন্তীতার্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

. নম্বধতে। দেহাদেঃ কুতঃ সুংসার ক্ষতি হেতৃত্বমপি তত্রাহ অর্থেহীতি অন্তাত্মনঃ ॥ ১৪। 

মন্থু কথকিদ্ব্যানতে| বিষয় স্কৃত্তি জীবন্মুক্তস্তাপি ছর্বারে তানিমেক্ষ এস্গ; স্তাৎ তত্রাহ 

যখ।হীতি গ্রন্থাপঃ স্বপ্নঃ বহ্ন্ অর্থান্ বিভত্তি পু্ণাতীতি তথ| ॥ ১৫ ॥ 
পাস পপ ৯ ৮ পপ সী পাপা পপি ৮ সস পপ ও ৮ ০০ ৩০৮ ৮ ৩০ 

সা  সপিপী্পিপপীশা | শিপ উজ 

সপ পপ ৮৯ পপ শত সত: 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ভয়ং বিতীয়াতিনিবেশত: স্ভাদীশাদপেতে হানুসারেণেশ জ্ঞানাভাব লব্ধ মায়ারুত মাতবজঞান| ূ 

লোপন্তন্মিং স্তত্তাবন্চ ॥ ১৩ ॥ | 

অক্জানজেপ)না মন্বন্ধেনর্থাপাতং মধৃষ্টান্তমাহ। অর্থেহীতি ॥ ১৪ | ৃ 

তদেব বাতিরেকেণ দ্রেয়ন্তি বখাহীতি ॥ ১৫ ॥ 
আর সপ এ আপি পা পিপি ৮ পপ পপি পাপ সপ শপ | পপি সস সপ পা শশী সা ূ সপ পান পপ শিস” পাপী শপ 

প্রাণের সহিত আত্মার সমিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে, তত কাল পর্যন্ত ূ 
এই সংসার অর্থ রহিত হুইয়াও অবিষ্বকিদ্দিগের সম্বন্ধে ফলবান্ রূপে ূ 

ব্যবহৃত থাকে | ১৩ ূ 

ংসারেতে কোন অর্থ বিদ্যমান না থাকিলে ও তাহ! নিরৃত হয় না, । 

যেষন যে ব্যক্তি সর্বরদ। বিষয় চিন্তা করে স্বপ্ন অনর্থ হইলেও সে ব্যক্তি 
স্বাথের ম্যায় দেখে 1 ১৪ ॥ 

যদি বল কথক্চিৎ ধ্যান নিমিত্ত বিষয়ের যে স্কস্তি, তাহা জীবন্মৃক্তেরও 
দুর্নিবার, এতক্সিবন্ধন নির্মোক্ষ গ্রসঙ্গ ইয় অর্থাৎ ২ কাহারও মোক্ষ হইতে 
পারে না, ইহার উত্তর এই যেমন নিজ্িত ব্যকির সম্বন্ধে স্বপ্ন বন্থ 
অনর্থ প্রধান করে, কিন্তু সেই পুরুষ পুনর্র্বার জাগ্রত হইলে তখন €স 
রি সার মোহ কল্পনা করে না ॥ ১৫। 

0 
| সালা  আ হ 
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শোক হর্ধ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদয়ঃ। 
সাহস্কারস্ত দৃশ্বাস্তে জন্মস্ত্য নচাত্বনঃ ॥ ১৬.। 
দেহেন্্রিয়প্রাণ মনোভিমানো জীবোহস্ত 

রাত্মা গুণ কর্ম মৃত্তিঃ। সুত্রং মঙ্গানিত্যুরু 
ধৈব গীতঃ সংলার আধাবতি কাঁলতন্ত্রঃ ॥ ১৭ ॥ 

পিস শি সী 

অহ্ষ্কার লক্ষণে! দেহাদি সরিকর্ষ এব স'সারালম্বনমিহ্যন্বয় ব্যক্িরেকাত্যাং দর্শয়তি 

শোকেঠি সুষুপ্ত্যাদো ভেষামদর্শনাৎ অহ' হুংখী অভং সুতীষ্িনচ্ৈনন্ং স্খীন্তি গ্রতীতা 
ভাবাচ্চ দৃশ্তত্বাচ্চ স্থখাদীনাং কষত্বাদি বদুষ্ট, ধর্মত্বানুপপত্তেরিন্ি ভাবঃ ॥ ১৬ | 

ননু যদাহঙ্কারশ্ত ম'সার স্তর মুক্কিরপি তট্তৈবেতি মুক্াবতস্কারাবশেষঃ গ্রসজ্যেত 

তত্রাহ দেভেতি দেহাদিঘভিমানে ঘন্ত হাঃ আত্মৈব ভেষামন্থঃস্থিতে] জীবঃ অতএব গুণ 

কর্মমময়ী মৃত্তির্ন্ত সঃ | এবঞচ ম এব হুক্ষ্োপাপিভিবটৈব সৃরাদি শবৈগীতিঃ সংসারে 
পরমেশ্বরাধীনঃ সর্বতে। ধাবন্ঠি অতে। নায়ং দোষ ইত্তি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

বন্ত বিবেকে সাহঙ্কারত্তৈবৈতে ধর্ম। নখ্াতআ্সান ইভা'হ শোকেতি । অহস্কারোত্র 

দেহদ্বয়াভিমানঃ যাবৎ খম্বসৌ স্কুরতি তাবদেব শোকাদে দর্শনাভদন্বুত্তিময় সুযুগ্তাবদর্শনা 
ত্তত্তৈব তে ধর্্দানশুদ্ধন্ত । এনং জন্মমৃত্যুশ্চেতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

অতোইহঙ্কারস্ত ঘঃ সংসার স্ন্তৈৰ মুক্তিরপি গ্রমজ্যেতেতি মুক্তাহ*কার শেষত্ব 

৷ মায়াতং। যতো যত্রবাহঙ্কারঃ স্বরূপনিষ্ঠ: স এব জ্ঞানলোপ সংক্রম্যোপাধ্যাবিষ্ঠো ভবতি। 

নিরহংকারন্ত জ্ঞানং অন্যাবেশশ্চ ন সংভবতি । তন্মাদ্যদাপি শ্বরূপাহঙ্কার গ্রতিবিত্ব 

ত্ৈধ তে ধর্থা। শুথাপি পরম্পরা স্তৎ নন্বন্ধাজ্জীবে।' দেহাভিমানী ভবঝতি ততঃ মংমরতি 

মুট্যতে চেত্যাহ দেহেতি ॥ ১৭॥ 

ক পপ অপ ই প্রা সা ক ০ ০. পা পাপা শি টি ভাস 

' তদ্রুপ শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ম্পৃহা, জন্ম এবং 
মৃত্যু এ সমুদায় অহঙ্কারের জামিবেআত্মার নহে ॥ ১৬॥ ূ 

দেহ, ইন্জিয়, প্রাণ ও মনেতে যাহার অভিমান এরূপ যে আত্মা | 
তাহার মধ্যস্থ অথচ গুণ, কর্ণ, মূর্তি, জীব, সুত্র, মহাঁন্ ইত্যাদি বহু প্রকার | 
শব্দে কথিত হইয়। কাল বশতঃ সংসার প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় ॥ ১৭॥ ' 

_. 
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ৰ | 

তামুলমেতদ্বহুরূপ রূপিতং মনোবচঃ প্রাণ 

শরীর কর্্মদ। জ্ঞানাসিনোপাসনয়া 

শিতেন ছিত্ব। মনির্গাং বিচরতাতৃষ্ঃ ॥ ১৮ ॥ 

জ্ঞানং বিবেকেো। নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষ 

মৈতিহমথানুমানং । আদ্যস্তয়োরস্য 

তদেবমহষ্কার কৃতং বন্ধমুপপাদা ইদানী* জ্ঞানেন তত্লিবৃত মুজিরিস্্যাহ অমুলমিতি 

বস্ততে। মূল শৃন্যং অজ্ঞানত্তত্ত বছভী রূপৈঃ রূপিতং গ্রকাশিতং তীন্ত্রজালিকতুলামিতি ব1। 

কিম্তত্তদাহ মন উতি মন আদীনাং ছন্ঃ বন্ধ! মন আদিষু ক্রিয়ত ইতি কর্ম অহস্করণং গুরূ- 

পাসনয়! দিশিনেন জ্ঞান খডোন ছিত্বা ॥১৮॥ 
তদদেব জ্ঞানং স্বরূপ সাধন ফলৈ নিরূপরতি জ্ঞানমিতি বিবেকে! জ্ঞানং আত্মানাত্ম 

বিবেচন” । সাধনান্তাহ নিগমে। বেদঃ তপ: সধর্শ: প্রত্যক্ষ স্বধর্মানুভবঃ।  এ্ীতিহ্মুপ- 

1 দেখঃ অন্থমান' তর্ক: ফলমাহ আদান্তয়ে। ধদন্তি অন্ত জগতো মধোপি তদেব কেবলং নতু 

অগদিতি কিস্তুৎ কাল; কলয়তি গ্রকাশয়তীতি যঃ তথ! হেতুঃ কারণঞ্চ যত দেব এতছুষ্জং 
ভবতি যদন্ত বিশ্ব কারণং গ্রকাশকঞ্চ ব্রঙ্ধ হদাত্বকমেবৈতৎ। ন ততঃ পৃথগিত্যেবং 
কিস দি ৫৫৫ পা তারি, বিএ সপ স্ক্ 

ক্রমমন্র্ড । 

যন্ত চাঙ্কান কৃতত্বাদমুলমিততাদি ॥ ১৮ ॥ 
তত্র পঞ্চভির্ [নমেবোপদিশন্ পরমাত্ম জঞানং তাবৎ সাক্ষাদাহ জ্ঞানমিতি দ্বাভ্যাং। 

যদেব পরমাত্ম লক্ষণং বস্ত জ্ঞানাদি রূপং চ তদ্দেবাদান্তয়েঃ কিন্তু কেবলং নিজাংশিনি 
প্রভগবতি গ্রবিশতি তিরোছিত সর্ব শক্তিকং ভবহীত্ার্থঃ। তত্র জ্ঞানং বিবেকণ্ত কারণং 

এ সংসার মুল শূন্য হইয়ও অজ্ঞান বশত ইহা বন্ধ রূপে রূপিত হয় 
এবং মন, বাক্য, প্রাণ, শরীর ও কর্দ্দে পরিণত হয়, তখন উপাসনা! সহ- 
কারে শাণিত জ্ঞান রূপ অসি দ্বারা জাঁহটকে ছেদন করত তৃষ্ণা রহিত 
হইয়া মৌনভাবে পৃথিবী বিচরণ করা যায় ॥ ১৮। 

বিবেক, বেদ, স্বধন্, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান, তর্ক, কাল-ও 
হেতু এ সমুদায় যথার্থ জ্ঞানের সাধন, পরে, সেই জান হইলে এই. 
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যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥ ১৯ ॥ 

যথ। হিরণ্যং স্থুকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ 
সর্ববস্ত হিরগ্যয়ম্য । তদেধ মধ্যে বাব 

হার্যমণং নানোপদেশৈরহমস্থ তথ্ধৎ ॥ ২০ ॥ 
_ বিজ্ঞানমেত্রয়বস্থ মঙ্গ গুণক্রয়ং 

নিশ্চয় ফলে। নিগমাদি সাধনৈ জ্্ায়তে যে! বিবেকঃ ভজ্জ্ঞানমিতি ॥ ১৯॥ 
তগ্র নান। ভেদ ব্যবহারালম্বনস্তাপি বিশ্বস্ত কারণমাত্রাত্মত্বং সদৃষ্টান্তমহ যথেতি স্থুকৃতং 

ুষ্ঠ কুডলাদি রূপেণ বিরচিন্তং যদ্ধিরণ।ং কীদৃশং হিরণ্যয়স্ত কুগুলাদেরুৎপত্বেঃ পুরস্তাৎ 

নাশাচ্চ পশ্চদধদন্তি। কটকং কুগুলমিত্যাদি নান! বাপদেশৈ ব্যবহারং প্রথপঃমাণমপি 
মধ্যে দেব যথা! । তদ্দদন্ত বিশ্বস্ত কারণ ভূখোহহুমেব নান। ব্যবহারালম্বনং নতু মত্তঃ 
পৃগ্বিশ্বমিতি ॥ ২০। 

তদেব* কার্ধান্ত কারণ মার্রাত্মব্| মুক্ত। গ্রাকাশন্ত গকাশকাত্মকতামাহ বিজ্ঞানমিতি 
০ সপ পাপী পিস ০ পি স্্প ৬প 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
বিবেকে। বিচার: | কালে নিশিত্বং হেতুরুপাদানং পুরুষ ইতি জ্েয়ং ।১৯। 

যথণেতি অহএব সএব পরমার্থতঃ সর্বাবয়বীতি ছাবঃ কিঞ্চ জীব টচতগ্ঠন্ড তত্র তত্াম্ব- 

াং সুযুণ্ত্াদৌ তত্ব তিরেকোপি স্বতোবস্থানাত্তশ্িন্ বাষ্ট্যপাধীনাং রজৌ সর্পা বয়বানা- 
মিবারোপিতত্মেব। তনাতু রজ্জুবৎ সন্যন্থ সিদ্ধাতি। এবং পরাম্/স্ম চৈতন্ত সমষ্ট্য- 

পাধোরপি জ্ঞের়মিত্যাহ বিজ্ঞ/নমিতি -দ্বাভ্যাং যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠ্লিত্যাদি শ্রুতেঃ। বিজ্ঞানং 

জীবচৈতন্ঠ মেব গুণত্রয়েপাধিকং মৎ ত্রিয়বস্থং ভবতি। তদেকাহ কার্ধ্যকারণ কর্তেতি। 

তজ্জপায়মণমিতার্থঃ ৷. কিন্ত সমম্বয়েনেভাহ তন ব্রযবস্থমিতি বক্তবো ভ্রিয়বস্থমিতি | 

ব্যাড়িগালবয়োর্মতেন উল বাবধীয়তে। ইনি রি স্মৃতি: । গুগানাং ত্রয়ং যদ্মি 

গ্লিভি বহুত্রীহিঃ 11 ২০ ॥ ২১ ।। 

ংসারের আদ্যন্তে যাহ সত্য ব্রহ্ম, মধ্য কালেও ইহ! কেবল তদায্মক 
জানিবে॥ ১৯। 

যেমন সমস্ত হিরগ্য় দ্রব্যের পূর্বে বর্তমান স্বর্ণ, পশ্চাৎও সেই ঘ্বর্ণ 
কিন্ত মধ্যে ব্যবহার্ধ্যধান কটক কুগুলাদি নাঁন৷ নামে ব্যবহ্থত হয়, 
আমিও জগতের সেই রূপ আদাস্জ মধ্যে বর্তমীন ॥ ২০ ॥ 

মনও জাগ্রদাদি অবস্থা ত্রয় এবং অবস্থা। কারণ ভূত গুণ আয় ও কার্য: 



পাশ পি মিলি 0১১১ 

নযৎ পুরস্তাছুত যন্ন পশ্চাম্মধ্যেচ তন্ন 

ব্যপদেশ মাত্রং। ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ 

যদ্যতদেব তত স্যাদীতি মে মনীষা ॥ ২২। 

| ১ 
নু জনে 

রঃ ৬ 
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ৃ কারণ কাধ্যকর্তৃ। সমন্বয়েন ব্যতি 

বেকতশ্চ মেনৈব তুর্েণ তদেব সত্যং ॥ ২১॥ 
| 

বল স্পা পিট শশা শা আপে? পি শপপাজজস এ 

নি 

পাস সত সপ পাপন সি পাশ পা শী পাশা পপ | চি এ পা এত অপ তে ৬৪০৮ পপ আপ পচ সপ ভিজ কি ফিরি সি 
সর প শিপ 

জিত ০7 পা শা পপ পপি শহর পা কাপ শপ পোপ পাপা পপর 

ূ ্য়বস্থং যকারন্য পৃগক্ পাঠম্ছন্দোন্থুরোধেন জানাযার যন্বিজ্ঞানং মনং তদবস্থ কারণ 
ভূতঞ্চ যদগুণ ত্রয়* যচ্চ কারণ কার্ধা কর্তৃ কারণমধ্াম্ম* কার্ধামধিভূতং কর্তৃ 'অধিটৈবং গুণ; 
ত্রয় কার্যযতৃতং ভ্বিবিধং জগৎ এনৎ যেন তুধ্োগ মামান্ত জ্ঞান মাত্রেণ সমন্নয়েন.ভবতি : 

ফেনাছগতং গ্রকাশত ইতার্থঃ | তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং হন্তড ভাসা সর্ধমির্দং 

বিভাীতি । তথা চক্ষুষষ্চক্ষুরত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্ং মনসে! মনে বিদুরিতা।দি শ্রুতেঃ। 

| নন বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতিরেকেণ ন তৃর্ধাযং নাম উপলভামছে তত্রাহ বাতিয়েকভশ্চ 
মমাধ্যাদৌ যদক্তি ৩দেৰ মতামিতি ॥ ২১॥ 

ওনং ক।লত্রয়েপ্যব্যভিচারিণ: সভাত্থমুক্তং ব্যভিচারিণত্বসন্ভাতামাহ ন বদদিদ্ি যুতং 
কার্ধ্যং পুরস্তাদ্ুৎপত্তে নভিবতি ষ্ঠ পশ্চ।নাশাচ্চ যধ্যেচ তৎ পৃগক্ নান্তি। কিন্তু বাপদেশ 

মাত্রং কুতঃ যতঃ যৎ পরেণাসন্তেন ভূতং জাতং গ্রমিদ্ধং গ্রকাশিতঞ্চ তত্তদেব কারণ্ং প্রকাশ- 
কঞ্। চাবনাত্রং স্তার পৃথগিতি মে মনীষ। বুদ্ধিঃ বাচারস্তণং বিকারে। নাম ধেয়ং মুত্তিকেত্যেব 

স্যং সর্বং খপ্িদং ব্রঙ্গ ইত্যাদি শ্রতেঃ কারণ গ্রকাশ বাতিচারেণচ কার্ষ্যন্ত চানুপলস্ত! 

দিতি ভাঁনঃ ॥ ২২॥ 
ক পা সপ ওপর 

ক্রমমন্দর্ড । 

গুণরয়োপাধিকমিতোব বিবৃপোতি ন ষদদ্দিতি ॥ ২২ 

কারণ এবং কর্তা এই সমুদায় যে তুরীয় চৈত্র অন্বয় যাডিরেকে সিঙ্ধ 
হয়, তাহাই সত্য পদার্থ ॥ ২১। 

: যাহা পুর্বে নাই, পরেও নাই এবং মধ্যেও পৃথক্ নাই, কেবল কথ 
মাত্র অবস্থিত, অথচ লোকে প্রমিদ্ধ বলিয়া প্রকাশিত, তাহাই অসত্য 
পথ, ইহা আমি. বিবেচন! করি ॥ ২২ ॥ 

রি 
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অবিদ্যমানে! ইপাবভাসতে যো বৈকারি 
কে! রাজসসর্গ এষঃ | রঙ্গান্থয়ং জ্যোতি 

রতো। বিভাতি ত্রঙ্গেক্জিয়ার্থাত বিকারচিত্রং ॥ ২৩ ॥ 

এবং স্ফটং ব্রঙ্গু বিবেক হেতৃভিঃ পরাপ 
বাদেন বিশারদেন। ছিত্বাত্ম সন্দেহমুপা 

রমেত স্বানন্দতুষ্টে৷ হখিল কামুকেভাঃ ॥ ২৪1 
পপ সা পপ পর স০খারাা ৫১৩াগহ 

এবং সামান্ততঃ কার্ধা প্রকাস্ঠয়ে।ঃ কারণগ্রকাশকাভামভেদং ব্যুৎপাদা প্রস্তুত 

তছুতয় বিবেক পূর্বকং গ্রপঞঙ্ ব্রঙ্মাভেদমাহ মবিদ্যমান ইতি যোহয়ং বৈক|রিকঃ বিকার 

মমৃহঃ সএম 'পাগপিদামনে। রাজসসর্গঃ রঞ্ষে! দ্বাধেণ ব্রদ্ধকার্ধ্য ভূত ইন্যার্থঃ অবভাম- 

তেপি ব্রদ্ধ গ্রকাশ্থশ্েছার্থঃ বরঙ্গত স্বয়ং ্তঃ সিদ্ধ' ণতু কার্য্যমিত্যর্থ: জ্যোতিশ্চ গ্রাকাশক 

মিশার্থঃ তং কারণাৎ ইঞ্জিয়াণিচ অর্থান্তম্মাক্াণিচ আত্মা মনশ্চ দেবতান।মপুযুগক্ষণং 
বিকার; পঞ্চভূতানি এবং চিল্র' ব্রদ্ধেণ ভাঠীতি ॥২৩ ॥ 

উপসংহরত্তি এবং নিগম তপঃ '্রতাক্ষৈতিহনুমানৈঃ স্কুটং যথ|। ভবতি তথা বর্ম 

বিবেক হেতুন্তিং গ! পৰস্ত দেহাদেরপবাদেন আয্মন্ধ নিরাসেনছ্ব কীদুশেন বিশারদেন 
নিপুণেন শুকণা নিমিত্ত ভৃতেনেতি ব1 আাত্স বিষয়ং সনেহং ছ্িত্ব। স্বাননাতুষ্টঃ মননখিলেভ্যঃ 

ক্াামুকেভাং উজ্জিয়াদিভা উপারমেত নিঃসঙ্গে। বেত ॥ ৯৪ ॥ 

চি 

ক্রমসন্দভঃ । 

অন: শুদ্ধ বচ্ধণি অবিদামান এব গ্রাপঞচঃ। ত্তৎ কারণ সশ্বশুক্ি শবলনয়াভিগ্রেতে 
হব্দািত এব শৈচিত্রীতাছ। "বিদামান ইি। টীকায়াং অবভাষতেপীতি পূর্বেণাপি 
নাযোক্সাতে । তন্টৈবচার্থমাহ ব্রঙ্গ গ্রকাশাশ্চেতার্থঃ ॥ ২৩।। 

জ্ঞানাসিনেতাক্তমেবোপমংহরতি এবমিতি ॥ ২৪ | 

যাহা অবিদামান হইয়াও প্রকাশিত হয় এমত যে বিকার সমূহ 
তাহাকে রাজস সর্গ অর্থাৎ বীজোগুণ দ্বায়। ব্রজ্ম কার্য ভূত বলা যায় 
কিন্তু তরঙ্গ স্বয়ং জ্যোতি -অতএব স্বয়ং প্রকাশ পায়েন, হৃতরাং ইন্দ্রিয় 
ও তদর্থ এবং মন ও ভূত প্রভৃতি বিচিত্র সকলই ্রদ্ম॥ ২৩। 

এই রূপ প্রত্যক্সানুমানাদি দ্বার] ও ঝ্রঙ্ধা বিবেক হেতু দ্বারা এবং 
নিপুণ রূপ দেহাদি অপবাদ দ্বারা আত্মসন্দেই ছেদন করত স্থীয় আনন্দে 
ধু হইয়া ইন্দিয়াদির বিষয় কামনা হইতে উপরত ₹ুইবেক 1 ২৪॥ 



৪৯৬ শ্ীমদ্তাগবতম্। [ ১১স্ক ২৮ ৰ 
০ কা সপ পা 

নাঝআসাবপুঃ পার্থিবমিক্্রিয়াণি দেবাছান্ত ৰ 

বায়ু জলং স্থৃতাশঃ | - মনান্নমাত্রং ধিষ ৰ 

গাচ সত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্৫থ সাম্যং ॥ ২৫ ॥ 
সমাহিতৈকঃ করণৈ গু ণাত্মভিগুণে। ভবেহ 
মু স্ত্রবিবিক্ত ধালঃ। বিক্ষিপ্যমাণৈরুত 

কিন দূষণং ঘনৈরুপেতৈ বিগিতৈরবেঃ কিং ॥ ২৬1 
পরাপবাদং গ্রাপঞ্চয়তি বগু বাস্ম। ন নতি পার্থিবতাৎ ঘটবৎ তথ। ইঞ্জ্িয়াণি ভদ 

ধি্ঠাতারে। দেবাঃ অন্ন: ধিষ”া বুদ্ধি: সন্ধ' চিত্তং অহঙ্কতিরিষ্টেতে আত্মা দন 

কুতঃ অ্লমাত্রং অন্নোপষ্টভ্যত্ৎ শরীরবৎ বায়ু লক হুত্াশ স্তেগঃ খং ক্ষিতিরিতি পঞ্চ 

ভূত।নি অর্থ। শবা।দয়ঃ সামাং গ্রকুত্িশ্চ নাত্ম। জড়ত্বাৎ ঘটবদিতি। যদ্ব। ঠি শবেনাম্থ- 
মানান্তরাণি হুচিতানি ভদ্ঘপা ইঞ্জিয়ণ্যায্মা! ন ভবস্কি কারণহ্থাৎ 'প্রদদীপ বৎ। দেবা আত্। 

ন ভবাস্ত বৈকারিকত্থাৎ মনোবৎ গ্রাণণ্চ বাযুত্বৎ বাস্ব বায়ুবৎ ভূতান্তাত্বা ন ভবস্তি জড়। 
ত্বাৎ ঘটবদিত্যাদি ॥ ১৫ ॥ ূ 

এবং বিবেক জ্ঞান বতো মুক্তস্থ নেজ্রিয়াদি কৃত গুণ দোষ সম্বন্ধ ইত্যাহ সমাহিতৈরিতি । 
মৎ স্থুবিবিক্ত ধায়ঃ মম সুষ্ঠ, নিবিক্ং নিলীতিং ধাম স্বরূপ* যেন ভন্ক ॥ ২৬। | 

শী ৯ আআ পাপা. পপ ৬ আচ পপি পি পাস ৫০০ পা ওল ৮ ও কাপাাপ্ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

পরাপবাদেন রশ্িস্থানীয়ং ত্বং পদা্* তাবনিস্কষ। দর্শয়তি নাঝ্মেতি ॥ ২৫ ॥ 

যস্ত মং শরূপ নিষ্ঠ স্তস্ত ত্বং পাদাণ শোধনাপেক্ষাপি নান্ভীতাতহ | সমাভিতৈরিতি 

সমাহিতৈ বিক্ষিপ্যমাপৈর্ব। অন্যকৃতে বিক্ষেপোপি তং ন স্পূশতীতি ভাবঃ || ২৬॥। 
পা 

ইক্িয়াদির ন্যায় পার্থিবত্ব প্রযুক্ত শরীর আত্ম! নছে ও ইন্জরিয়াধিষ্ঠীতৃ 
দেবতা, প্রাণ, যন, বুদ্ধি, চিন্ত ও অহঙ্কার ইহারাও অন্ন বিকার প্রযুক্ত 

আত্মা নছে এবং বায়ু, জল, শন্নি, আকাশ পথিবী ও প্রকৃতিও জড়ত্ব 
প্রযুক্ত আত্মা নহে ॥ ১৫॥ 

আমার স্বরূপ যাহার নিকট স্ুব্যক্ত. হইয়াছে, তাহার ব্রিগুণময় 

ইন্দ্রিয় সকল সমাহিত হউক আর বিক্ষিপ্তই হউক তাহাতে তাহার গুণ 
দোষ আর কি হুইবে, যেমন মেঘ আকাশ ব্যাপ্তই হউক আর বিগতই 
হউক, তাহাতে ৃষযে র কিছু হয় না ॥ ২৬॥ 
হি... ৃ ১... তি 



রা 
| ১১ক্ক ২৮অ) ্তরীমস্তাগবতম্। ৪৯৭ | 

পল.” আর ০ পপ পাপা বা, 

যথানভেো। বাযুনলাম্থু ভূ গুণৈ গতাগতৈ 
ববর্ত গুণৈ ন'জ্জতে | তথাক্ষরং বত্বরজ 
স্তগোমলৈরহম্মতেঃ সংস্থতি হেতৃভিঃ পরং.॥ ২৭ ॥ 
তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো গুণেষু মায়া 

রচিতেষু তাবৎ । মন্তক্তিযৌগেন দৃঢ়ে 
"মন যাবদজে। নিরস্তেত মনঃ কষায়ঃ । ২৮ ॥ 

ৰ গ্রকাশকন্ত গ্রকাশহ্া গুণ দোষে! ন ভবস্তীতি রবিদৃষ্টান্তেনোক্তিং অসঙ্গ বরহ্গত্বেনাবস্থিতন্ত 

ন কেপি গুণ দোষ! ইন্যাককাশ তৃষ্টান্তেনাহ বথেন্তি বাধুদীনাং শোষণ দহন ক্রেদন 
ধুষরদ্ধাদিভি গভাগটত রাগমাপায়িভি: খতু গুণৈং শীতোষ্জা দিভির্ব। অহশ্মতে রহস্ক।রাৎ 

পরমক্ষরং স"স্যতঠি ভেতু্ডি ন যুজাতে যন্বা অহস্কারস্ত সংত্যতি হেতুভিরিতি ॥ ২৭ | 

মুক্কবসমাক্ জ্ঞানী যথেষ্উমাচরেদিত্যাহ তথাপীতি ছাভ্যাৎ গুণেষু বিষয়েষু রজে| 

রাগঃ মনলঃ কষায় ইন্ঠি ছুনিরাসত্তামাহ ॥ ২৮ ॥ 

ক্রমসন্গভঃ । 

মণ্ডল স্থানীয় চৎ পদার্থে তু সর্বাটিথব তৎ সন্বন্ধো নাস্তীতি দর্শরতি । অহ মন্তে 

দোছাপাধাহ'কার ময়হ্য জীবস্য পরং কেবলং স'স্যতি হেতৃঃ। নত্বক্ষরশ্ক অবিচলিত 
জানাদি শক্ষে স্তশ্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ ও 

অঙমাগ্ জ্ঞানিনং সন্কোচয়ন্ ভক্কি যোগোপদেশেন কুঠার্থযতি তথাপীতি 

দ্াভাং ॥ ২৮ 8২৯ ॥ 

শি পি পপি শশী পেস পিপিপি পিটিসি পপর শিপ | পিপিপি পি পাশপাশি ৩ পাশ বাসী পপ ০ শা” পা ৯ ৯ কসর ্বপ  ৯ পক ০ পপ পা 

যেমন আঁকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পুথিবী উৎপত্তি বিনাশশালী 
এই সকলে গুণ দ্বারা বা খু গণ দ্বারা আতা আসক্ত হয়েন না, তদ্রুপ 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা বা সংসার হেতু ভূত গুণঘ্বারা সংসার 
পারে অবস্থিত পরমাত্বা। আসক্ত হয়েন না ॥ ২৭ ॥. ৃ 

যাবৎ কাল আমাতে দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বার রজোগুণ রূপ মনঃ কষায় 

নির্ত ন! হয়, তত দিন মায়. রচিত গুণের, সহিত আসক্তি পরিত্যাগ 
করিবেক ॥ ২৮] 
&.. ৃ সঙ 



০ 
চি 

সপ পপ সপ 
টা পি সপ পা সত ৯০ ০৯০ সাপ স্পা সপ এপ আপাতত? পপি পিপিপি পসপী্তশ শী 

৪৯৮ স্রীমদ্ভাগবতম্ 1. [ ১১ ২৮অ | 
ূ 

য্থ ময়োহসাধূ চিকিংদিতো  নৃণাং পুনঃ | 
পুনঃ সম্তদতি প্ররোহন্। এবং মলোহ 

পর কষায় কশ্ম কুযোগিনং বিখ্যতি সর্ববসঙ্গং ॥ ২৯ ॥ 
কুযোগিনে। যে বিহতান্তরায়ৈ ম্মুষা ভূতৈ 

জ্িদশোপহ্যষফটৈ? 1 তে প্রাক্নাভ্যাস 
বলেন ভুয়ো যুরীস্তি যোগং মতু কর্থাতন্ত্রৎ ॥ ৩০ ॥ 

করোতি কর্ম ক্রিয়তেচ জন্তু; কেনাপ্যসৌ 
শী 

পাশা শপ পি কপ উপ, পপ পপ পপ পপ পপ শপ ০ উপ পাপ ০ োিকিপপাগিজপিসপসপী সপ পপি পাসপ্কিপালা প৯ সিকি 

এতদেব দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্তি যণেতি নৃগামাময়ে! রোগঃ অমাধু অমমাগ্যণ। ভবন্তি 
তথ! অপ কষাঁয় র।গাদয়। তনুলানি কর্ম্মাণিচ যন্রিন্ তৎ অতএব সর্ব সঙ্গ" সর্বোষু 

পুজ্রাদিষু সজ্জমানং মনঃ কুযোগিন* অমমাক্ আঞ্জানিনং বিধান্ছি ভ্র'শয়তি ॥ ১৯ ॥ 

নমু কথঞিদ্বিষর সঙ্গেন ষদি ফোগ ভ্র'শঃ স্তাৎ অলং ভর্হি মোপাঁয়েন যোগ মার্গেণ 

কর্ম যোগমেব পুনং পুনঃ করোত্বিহি চেৎ তত্রাত কষোগিন উন্তি মনুষা ভূতৈ বন্ধুশিষাদি 

রূপৈ: ভ্রিদশৈরুপ্যট&: প্রেরিতৈঃ তথা ্রুন্ঠিঃ। ন্বন্াদেষা' তয় প্রিয়" ষদেন্লানুষা। 

বিছারিতি ভূয়ো জন্বান্তয়ে নতু কর্ম তক কর্ম দিল্ার* ॥ ৩০ ॥ 

নন বিভুমামপি সর্বথ। কর্ম তষ্পরিহরমিতি পুনঃ স'সারং সাদন্ক আহ করোতীতি 

বিছযোহন্ঠোইসৌ সত দেহ এন সরান কর্ম করোঠি ক্রিয়তে বিজিত চ্চেন 
শপ এরর ঝর পারি এ পার কির বিস্প সপ পাপ স্টপ পপ ০ শা শপ পরত পপ আপি | তা 7৮৮48 5৮ ০৬ 2৮৮৫ 22৮৯ চি ৮০০০৭ 

জ্রমমন্দর্ভঃ | 
তশ্চান্থরায়েপি ন নশ্খা ঠীত্াাত কযোগিন ইতি বিবণোন্দি বঙ্গযাতেচ যোগচর্ধ।মিমা- 

যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ| নাস্তরায়ৈ বিহন্তেতেতি ॥ ৩০ ॥ 

মিদ্ধানাস্ত ন ক্যাট সনি হি খিবিগোতি করোকীি ব্রয়েণ । ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 
শপ পপ পা | পপ | আট চে পাপা ৯৪৮ পীর 2 

যেমন রোগ সম/ক্ জূপে চিকিৎসিত ন! হইলে পুনঃ পুনঃ উদ্দিত | 
হইয়। মনুষ্যকে গীড়া দেয়, তদ্রুপ অপক কশায় কর্ম মন সর্ব বিষয়ে 
আসক্ত কুযোৌগিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে ॥ ২৯1 | 

দেব প্রেরিত মনুষ্য সন্ভৃত বিদ্ব দ্বারা সেই কুযোগখিরা আহত হইয়া 
পুনর্ববার পুর্ব জন্ম কৃত অভ্যা!স বলে যোগ সাধন প্রাপ্ত হয়, কর্ম সাধন 
প্রাণ্ত হয়না ॥ ৩০ ॥ 

1 জন্তু মকল আস্ত্যু পর্ধান্ত কোন সংস্কার রা প্রেরিত হইয়! কর্ণ 

চপ | ০৫ ৫০১: 
1 পিল শা ৫০৮৮ পপ ০৯৮৬৯». 5৮ শে 

৩০ পপ শপ পপি শপ শা আপ 



১১ম্ক ২৮আ ] স্ীমন্ভাগবতমূ। ৪৯৯ 
এ” ৮০৮০ াপপ্প্ স্পা ক্র আজ আছ আপ সপ ঘা ৭ পাশ 

চোদিত আনিপাতাৎ। ন তত্র বিদ্বান 

প্রকৃতৌ স্থিতোপি নিরন্ততৃষ্ণঃ স্বস্থখানুভৃত্তা। ॥ ৩১ ॥ 

তিষ্ঠন্তমামী নমুত ত্রজন্তং শয়ানমুক্ষ 

স্তমদস্তমন্নংৎ | স্বভাবমন্যৎ কিমগ্গীহ 

মানমাতআানমাত্স্থ মতিন বেদ ॥ ৩২ ॥ 

যদি স্ম পশ্যত্যসদ্দিন্দ্রিয়ার্থং নানানুমা 

নেন বিরুদ্ধমন্যৎ | ন মন্যত্ে বস্ততয়া 

মনীষী-ম্বাপ্নং যথোথায় তিরোদপানৎ॥ ৩৩॥ 

০ 

কর্ণ! পুষ্টাদ্দাপি গ্রাপ্নোতীন্বার্থ;: কেনাপি স'স্কারাদিন। প্রচোদিতঃ সন জানিপাক্চাৎ 

মরণ পর্ম্যন্তং কর্ম করোতি বিদ্ধা'জ্ব প্ররূতৌ দেহে স্কিতোপি ন করোনি ছত্র কর্শণি ন 

বিক্রির়ছে নিরহস্কারিত্বাৎ ভর্ষ বিষাদাদিভিঃ "সার ন প্রাপ্পোভী তার ৩১ ॥ 

কিধান্তাং 'চাব দৈহিক কর্্মভি বিকার শঙ্কা যতো দেহমপাসৌ ন পশ্ততীতা।চ ছিষঠন্ক | 

মিতি উক্ষস্ত€ মুত্রয়স্* শ্বন্াব গ্রাপ্রন্তদপি দর্শন স্পর্শন।দি ঈহমান: কুর্বন্তং আত্বানং 

দেহং ॥ ৩২ ॥ 
নম্থিন্ড্রির বতঃ সব্বথ। কথমদর্শনং সম্ভবতি তত্রাত মদদি প্রেন্ঠি যদাপি অসত।ং বড়ি 

মুখানাং উন্জরিয়াণ!মর্থং পশ্ঠতি তথাপি নানাক্ছা ন্বিথাণ শরপ্রবদিস্ানুমানেন বিরুদ্ধ বাধিস্চং | 
ূ 

সৎঅন্যদাক্স বাতিরিক্ত*ৎ মনীষী বসত হয়া নমন্ততে আপ্পাথায় গ্রবৃধা সংস্কার মাত্রেণ | 
! 

দ্বাপ' বিষয়ং স্করন্ত' অতএব স্বয়মেব তিরোভবস্তং যণ। তদ্বৎ ॥ ৩৩॥ 
রগ পাত ভাটি পপ পাপ সর শপ পাপ পা পা শি শত পিস ০ পা | পপ এ আর ০ সপ অর আত 

করে ও বিকৃত হয়, কিন্তু জ্ঞানী বাক্তি শরীরে বর্তমান হইয়াও স্এানুভবষ 

দ্বারা নিবৃত্ত ভূষণ হইয়! সেই কর্ম দ্বারা আত্ম সংসার প্রাপ্ত হয না ॥৩১া 
যাহার মন সর্ববদ! আম্মাতে স্থিতি করে তিনি স্থিতিই করুন, 

উপবেশনই করুন, গমমই করুন, শয়নই করুন, প্রত্রাবই করুন, অন্ন 
ভোঁজনই ফরম, কিন্বা অন্য কোঁন দ্দাঁভাবিক কার্্যই করুন, কোন 
সময়ে দেহের এ্রতি আর দৃষ্টি করেন না? ৩৯ 1" 

মনীষী ধ্যক্তি খন বহি্মুখ ইক্ক্রিরগণের বিষয় -দর্শন রুরেন, তখন 

তাহা মিথ্যানুমাদে বাধিত দেখেন, বস্তু রূপে দেখেন না, যেকসন শপে 

মিথ্যা পদার্থ কল উখ্খিত হুইয়াই তিরোহিত হয় তদ্রূপ ॥ ৩৪  . 

ূ 

ূ 

নি 

প্র . 

রঃ শ্ 

১ ১ রগ 



৫০০ | স্রীমন্ভাগনতম্ 1 ১৯১ ২৮অ 

পর্ব গুহীতং গুণ কর্ণ চিত্রমজ্জানমাপ 
ন্যবিবিক্তমঙ্গ । নিবর্ততে তত পুনরীক্ষ 

য়ৈব ন গৃহাতে নাপি বিস্যজ্য আত্মা ॥ ৩৪ ॥ 
যথ।হি ভানোরুদয়ে! নৃচক্ষুষাং তমে। নিহ 
নান্নু সদ্বিধত্তে। এবং সমীক্ষা! নিপুণ! - 

সন্ভী মে হন্যাত্বমিশ্ং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ৩৫ ॥ 
শা পপ পাপী স্টজ পল পাপ? শপ পপ পপ শা পাপ 

শ্রি ন বিক্রি হব মনেহদদ্বু পপর, বৃ্ধাবস্থাযা স্াক্লামানততাৎ মুক্কাবস্থ্য়াশ্চ 

গৃহামাণত্বাৎ নহি ব্রীহয়োইবধাতেন বীহিভান ন্যাগতঃ তওুলী ভাবেন গহামাণ। ন বিক্রি- 

য়ন্দে তত্রাত পূর্বমিতি বন্ধাবস্তায়াং গুণৈঃ কর্ধছিশ্চ চিরমজ্ঞান কার্ধা দেহেজ্্িয়াদি লক্ষণ" 

মাত্মন্তধ্যাসেনাবিবিক্কঃ গৃহীন্চমাসীৎ দেব পুন জ্ঞীনেন মিবর্ততে আত্মাত ন কেনাপি 

রূপেণ গৃহানে নাপি তাজাতে অযং ত্ডাঝঃ মুক্কেঃ ক্রিয়া ফলত্বেন ন ভাবদাত্মনে! বিকারং 
অঙ্গাত্বারোপিত। জ্ঞান মাত্র নিবৃত্তি রূপস্ধানাত্ম সংস্পর্শিত্বং বন্ত মোক্ষয়োরক্তো নবিকার 

ইতি ॥ ৩৪ ॥ 

তদেব দৃষ্টাস্কেন স্পষ্টরতি যথেতি নত পূর্বমেব সদ্ ঘটাদি পুনর্বিধত্বে করোন্তি মে 
সমীক্ষ! আত্মবিদ্দা। 1 ৩৫ ॥ 
পা ০ পাপ জপ ৮ জিরা পর শস্স্থ সপপ 

পর পরা, 

ক্রমসনদর্ডঃ | 

নটৈবং গুণ কর্্মণে| গ্রহণ ত্যাগত ত্বং পদার্ধোইধিকারী সংভানাতে অজ্ঞান মান্রতঃ 

সন্বদ্ধাত্তয়োরি'ত।াহ পূর্বমিত্তি ॥ ৩৪ ॥ 

তন্তচ মদ'শসা প্রকাশো মদন্ব গ্রহেণাজ্ঞান লোপাৎ শ্বতএব তবীতি দৃষ্টাঙ্গেনাহ 

বথাহীতি। নত পূর্বং যত্তেজোংশ লক্ষণং মন্গস্ত তং পুন বিধিত্ত ইতার্থঃ। মে "সমীক্ষা 

কপাদৃষ্টি: ॥ ৩৫ ॥ 

হে উদ্ধব ! জ্ঞানের পূর্বের গৃহীত গুণ ও কর্দে বিচিত্র, আত্মাতে | 

অবিবিক্ত অজ্ঞান পুনর্ববার বর্গ দর্শনে নিবৃত্ত হয়, কিন্ত আত্ম! কখন 
গ্রাহও নহেন ও ক্যাক্ঞাও নহেন ॥ ৩৪ 

যেমন সূর্যোদয় লোকের চক্ষুর অন্ধকার মাত্র নট করে, কোন 
পদার্থ উৎপন্ন করে না, তন্্রপ নিপুণ ত্রহ্গ দর্শন পুরুষের বুদ্ধির জানব» ৷ 

কার নউ করে মার ॥ ৩৫। 
5 রর 
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১১ক্ষ ২৮অ] শ্লীমদ্ভাগবতম্। - ৫০১ 

এষ স্বয়ং জ্যোতি রজোহ্প্রমেয়ো মহানু 

ভূতিঃ সকলানুভূতিঃ ৷ একোহন্ধিতীয়ে। 
বচসাং নিরামে যেনেধিতা! বাগসবস্চরক্ত্ি ॥ ৩৬ ॥ 

এতাবান্নাস্ব সম্মোচে। া্ধকল্স্ত কেবলে। 

উস 

৬৯ ও ও পপ সর এসকে পপ 2০ ০4 রি 
জা উল উল 

নু তগাপি ৫কবলঙ্তাস্মনঃ এবং মামধ্যে কিং গ্রমাণং উতি বেদবিষয় ভৃতাত্ম সামথ্যং 

কথন শ্বাম্মনে। নির্বিকারতা' গ্রপঞয়তি এষ উ্ানেন মগপরোগ্গ য়! নিত্য গ্রাপ্তন্তাত্মনঃ 

প্রাপ্তিং বারয়তি স্বয়' জ্যোতি রিতাজ্ঞান মলাপকরণ লঙ্গণাং বিরুতিং অজ উত়াৎপত্তিং। 

আগ্রমেয় ইতি জ্ঞান 'লক্ষণাতিশয়াধানেন সংস্ক।রং মহানুভৃতিরিতি দেশকাণ পরিচ্ছেদ! 

ভাবে নাস্তিত্ব বুদ্ধি বিপরিণ!মাপক্ষয় নাশান্ বয় জেোতিষ্াদৌ হেতৃঃ' সকপানুভূতিরিতি 

একোঠ্স্বিহীয় ইতি বিকার হেতোরন্তন্তাভাবাৎ নকেপি বিকার ইতি দর্শয়তি। নম 
শ্রুতি বিষয়স্ত কথং স্বয়' জোতিইংদি তত্রাহ বচসাং বিরামে অগোচরত্বেন নিবৃতো সত্তযাং 

তথাচ শ্রুন্তিঃ যতো! বাচে। নিবর্তন্ত অগ্রাপা মনসা সহেন্ি। তত্র হেতুঃ যেনেষিতাঃ 
গ্লেষিতা: বাগমব্শ্চরস্তি তণাচ শ্রুতিঃ। কেনেধিত* নিপতন্থি গ্লেষিতং মন: কেন প্রাণঃ 

গ্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেধিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং কতরদ্দেবে! যুনক্কি 

শ্রোত্রস্ড শ্রোত্রং মনমে। মনে! বন্বাচোহ বাক্ গ্রাণন্ত গ্রাণ সচনুষপ্চক্ষুরিতি / ৩৬ ॥ 

অন্গিতীয়ত্বুপদর্শয়ন্ ভেদন্ত।বান্তবত্বমাহ এতাবানিতি কেবলে তিকে আম্মন আত্মনি 

বিকল্প ইতি যৎ এগাবান্ সর্ন্বোপ্যাম্মনো! মনসঃ সম্মোহঃ ভ্রমঃ যতঃ স্বমাত্মন মুতে বিনা 
পপ সপ পি জপ শা এ ৪৪ পা সই নি 

জ্রমসন্দর্ভঃ | 

ততম্তৎ পদ্দার্থনাপি গ্রক।শস্তভৎ সর্ব 'গ্রকাশমাত্ম মাক্ষাত কুত্টয স্বর়মেব স্যাদিত্যাহ 

এম ইতি। তগ্বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞানাংৎ। মকলান্থভৃতিরিতি ॥ ৩৬। 

* নন ভ্রম এব ত্রদ্ধাথাং । শুদ্ধঃ তৎ পদার্থ মাশশ্রত্য দ্ৈহং কল্য়তি। যধোক্কং 

আশ্রয়ত্ব বিষয়খ গাগিনী নির্বিভাগ চিতিরেব কেবলেতি। তরি কথং ভ্রম ময়োপাধিক 

মোশ্বরাখায ব্রদ্ধণ এব তবান্ুগ্রহেণ। অন্তপ্ত ভ্রমোহপযাত্বিতি কশ্চিত্বিগ্রতিপদাতে তত্র 

পরমাত্ম। স্বয়ং জ্যোতি, অজ, অগ্রমেয়, মহ্বনুডূতি, সকলানুভূতি, 

এক, অস্ধিতীয়, বাক্যের অগোচর, তাহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রাণ 
ও বাক্য বিচরণ করে ॥ হ৬। ূ 

কেবল, অদ্দিতীয়, অবিকল্প, আত্ম বস্তরতে যে বিকল্প, তাহারই নাম 
০০০০০০০ 



আল ০ সাকা পাশ পপ পট ০৯ ৮ পপ সপ সপ পাপা 

| 

শা ০ সপ ০ পািপশাশপী্প শ পাপ পা ২০ শি শট শী শা কত 5 পি সাঙ্গ তত পপি শিপ পাপিশিশিশীপিশীশ পিপিপি শি শশী ৯০2৯ » শশা লিল ৫» 

রঙ 

৫০২ ভীমন্ঠাগবন্তমূ | [ ১১ক্দ ২৮ 
সপ 

শা্ান্নতে শমাত্বানবমলম্মো ন যস্তহি ॥ ৩৭ ॥ 
যন্ন মারি তগ্রণহাং গঞ্চবর্ণমবাধিতং | 

১০ ০২০০ এটার প্রা স্। ক ০০০০ কপ শা অসশ পর স্পা 

যন্ত শিকল্পন্ত।বলম্বঃ শাশ্রয়ে নাস্তি রঙ্গত ভ্রগন্তেব শুক্কিং বিনা নেহ নানান্তি 

কিঞ্চন। ইস্্রে। মায়ান্ডিঃ পুরু রূপ ঈরতত উন্যাদি শ্রহেরিভার্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

কেচিৎ পুনঃ গ্রতাক্গাদি প্রতীত গ্রপঞ্চন্ত বাদ! যোগাৎ বেদাত্তানাঞ্জ ক্রত্র্থ কর্ভ গ্রাতি 

পাদন পরত্বেনার্বাদন্থাদ্ৈতং সমিতি সন্থাপ্তে তন্মত মনুদ্য দূষয়তি ম্দিত্তি নানাকৃতিন্ডিঃ 

নাম রূপেণোপলক্ষিত* গ্রপঞ্চ ভূভাত্মকং দয়' দ্বৈত' ষন্তদবাপিন্ধমিতি' পণ্ডিত মানিনাং | 

অত্র বয়মেব পণ্ডিত ইতাডিমান বনতা" নেদাশ্সেঘযমর্থবাদ ইতি এ্রতীতিরতত্ববিদাং বতঃ 
রঃ পি | বর পপ সপ ও শপ শািসপা এশা দি শপ স্পট পপ সপ এ সা... পপ টি ম্ শপ শপ ও উরস ওহ 

জ্রমগন্নর্ভ | | , 

কিমুচাতে। শত্রাতভ। এহাবানিতি । বিবিধং কল্লান্তে দেন স বিকল্পে। ভ্রমঃ।॥ সম্বন্ধ 

স্পা 

মস্তাননারহিভন্ঞালম্বো নবিদাতে। তহুক্তং নৈষ্ণবে | হপাদিনী সন্ধিনী সন্বিতয্যেক! 

সর্ব স*শ্যিনৌ। হলাদতাপকারী মিশা ত্বয়ি নো গুণ বর্জিন্ে ইতি । সর্বজ্ হৃক্কেচ। 

হল দিলা! নন্বিদা প্লট সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ | সাবিদা। সংবুতেো। জীপ: কেশ নিকরাকরঃ 

' ইত্ডি ॥৩৭ | 

এ শিস». 

সক টিটো টি ই ০080252 

আশ রঙ 

নম দ্বৈহ' যদি স্বরূপে 'মারোপিতং স্তাৎ ভদৈবেশ্বরানুগ্রচ্ছেণ চজজ্ঞানে সতি মিথা। 
জ্ঞায়তে। নত্বেবং। কিন্তু হুল পাকবৎ ম'যুক্তমেব ততঃ কথং জমান মাত্রে নাগগচ্ছে 
দিত্যেকমাক্ষিপন্তি। তথা জীবেনাজ্ঞানাকোৌপিতত্বেপি বণিশ্বীণিস্থ বজত বদদুতং. নাম 
বসন্ত পৃগঙ, নাস্ভি। কিত্ত্রণাদিত এব পূর্ব পূর্ব ভ্রম উত্তরত্র/রোপাতে। তদা কে বাঁ 
তস্যাহুগ্রহ ঈত্যন্তেচক্ষিগন্থি উত]।শক্ক্যাহ য়ামেতি। বন্নামাকতিভিগ্রাহং পঞ্চ ভূতাত্মবক 
ব্ূপমবধিত* নান্তীতি ভাবনয়। বাধিতুমশক্যং গ্রান্কাদ্দিত্বেন সংষোগট্ন্ব সিদ্ধিত্নিতি ' 
মন্তস্তে । যচ্চ ব্যর্থেন পদার্থ; বিনাপ্ার্থলা বাদমাত্রং মন্ততে.। দবয়মগ্যেতৎ পণ্ডিত | 
মানিনামেব নতু পঞ্ডিতানাং। পূর্ব গ্রাহক গ্রান্থয়োরপি রূপয়োন্চ চিজ্জড়য়ো শ্েজ 
ভ্যিমিরয়োরিব সংযোগাসংভবাদজ্ঞানেনৈর তৎ প্র্তীস্িরিতি ভাবঃ 1 ৩৮॥ রী 
1৪১ ॥ ৪২ ৪৩ ॥ ৪৪0 ৪৫0 | 

শত শসার বস আর পা পা ৩ উস 
সপপিস্প্্ উস পা পপ পান সি সী পি 

আত্ম সন্মোহ, যে হেতু স্বীয় আত্মা ব্যতীত বিকল্পের আর.আবলম্বন । 
মাই ॥ ৩৭ ॥ 

নাম, রূপ ও আকৃতি দ্বারা গ্রাঙ্, পান্তাযাকে « এই সনি 
| পিট রারিরটারারিরারিরারারররাীরিরার্রারারিরারার 



সি কা জা শপ সপ পাজি 

১১ক্ৰ্য ই৮া ] স্রীম্াগবতমূ | ৫০৩ 
ওএস পপ জপ ৪০ এ্রররপনা” যাড আসি ক অসসসজা 

ব্যর্থেনপার্থবাদোহয়ৎ ঘয়ৎ পঞ্িতমাপিনাং 8 ৩৮ ॥ ূ 

যোগিনোহপক্কযোগন্ত যুঞ্জতঃ কায় উ্থিতৈঃ। | 
উপদসর্গৈ বিহন্যেত তত্রাইয়ং বিছিতো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥. 
যোগধারণর়। ফাংশ্চিদাসনৈর্ধারণাস্থিতৈঃ। 
তপোমন্ত্রোষধৈঃ কাংশ্চিছুপসর্গান্ বিনির্দছেৎ | ৪০ ॥ 
কাংশ্চিশ্মমানুধ্যানেন নাম সংকীর্তভনাদিভিঃ | 

৮ শা শখ পন পপ 

বার্ধেনাপি বিনাপার্থেন সা গ্রভীতিঃ গাহি ল ভাবদিধোক বাকাতবং তেধামন্তি হতোহ্্থ ৰ 

বাদত্বং স্তাৎ নচাকর্ভু ভোকু পরমানন রূপাম্ম গ্রতিপাদনং-কর্মাবিধি 'শেষতাং ভজতে 

নচাবাধিতত্বং গৈতচ্চ নাম বূপাত্মকত্বাৎ গ্রাহৃত্বাৎ পঞ্চ বর্ণাত্মকত্াৎ শ্বপ্বদিত্যাদ্যসুমানৈঃ ৰ 

বাচারস্তণাদদি শ্রুতিভিষ্ড বাধিতস্বয্দিতি ৷ ৩৮ | 

তদ্দেবং জ্ঞান যোগ' সপরিকরং নিরপা ইদানী, তনিষ্ঠন্তচ বিশ্ গ্রতীকারমাহ যোগিন ূ 

ইতি ভ্রিভিঃ যোগং যুজতং কায়ো। যদ্বাস্থরেবোৎপজৈরুপলর্গে রোগাছাপদ্রবৈ বিহ্পগ্ভেত 

অতিভূযেত বিধিঃ গ্রাভীকারঃ ॥ ৩৯। ৰ 

যোগধারণয়। সোম সৃর্ধযাদি ধারণয়! নস্তাপ শৈত্যাদীন্ আসটৈ বায় ধারণান্থিতৈঃ 

বাতানি রোগান্ তপোমস্ত্রোবধৈঃ পাপ গ্রহ সর্পাদি কৃতান্ ॥ ৪*। 
মমানুধ্যানাদিভিঃ কামানীন যোগেশ্বরাম্থবৃত্তা। দস্তমানাদীনুপহ্ন্তাৎ ॥ ৪১ ॥ 

(টাল চি -পস্জসসসাশাল ০ পা শপ এপ তি পপ ব্িপীস্সি আস পি ও তি জা পিসি পেশ | পিস সি পিস আটটার ধারাটি সা 

পঞ্তাছিমানির। যে অবাধিত ধলিয়। মানে ও বেদাস্তকে যে অর্থবাদ 

বলিয়! স্বীকার করে, তাহা কেবল ব্যর্থ জানি বা॥ ৩৮॥ 

" যোগানুষ্ঠায়ী অপন্ধযোগ যোগিদিগের শরীরে যদি স্বভাবত উৎপন্ন 
(রোগাদি দ্বারা বিশ্বের সম্ভাবনা হয় তঘ্ধিষয়ে এই প্রতিকার কহি- 

তেছি॥ ৩৯ ॥ ূ্ 

কোন কোন বিশ্বকে যোগ ধারণ! স্বায়া কফোম' কোন বিত্বফে বায়ু 
ধারণ বপ আসন ছারা, কোন কোন বিগ্নকে তপস্থা। মন্ত্র ও ওষধ ঘারা 
দগ্ধ করিবেক ॥ ৪০ ॥ 

কোন কোন অশুভপ্রদ বিশ্বকে আমার অনুধ্যান ও,নাম কীর্তনাদি 
র্ ৰ যা রা 



৫5৪ স্ীমস্ভ/গবতম্ । [ ১১ক্* ২৮অ | 
ূ 

যোগেশ্বরানুবৃত্য। বা হন্যাদণডভদাম্ শনৈঃ ॥ ৪১ | ৰ 

কেচিদ্দেহমিমং বীরাঃ সুকল্পং বয়মি স্থিরং | ূ 
বিধায় বিবিধোপাষ্টরধে। যু্রস্তি সিদ্ধয়ে ॥ ৪২॥ | 
নহি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসোহহপার্থকঃ | ূ 
অস্তবস্তবচ্ছরীরম্ত ফলম্তেব বনম্পতেঃ ॥ ৪৩ | ূ 
যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ। | 
তচ্ছদ্বধ্যান্ন মভিমান্ যোগমুগহাজ্য মৎ পরঃ ॥ 8৪ ॥ 

৮ ৮ পপি তপপসস্পিসপশসপিস সি সপ পা ৯ পা শা পপ আপ শি ০০ ] 

অন্থেতু দেহমিদ্ধার্ণমেবৈতৎ সর্বাং কুর্বস্থি নৈহল্সাম মন্তং তগ্দুষয়তি কেচিৎ পুনরেতৈ | 

রন্তৈ শ্চোপায়ৈ: দেহমেব সুকল্যং জরা রোগাদি রছিতং বয়দি তারণ্যে স্থির কুত্ব। 
অধন্ব পরকায় গ্রাবেশাদি সিদ্ধয়ে ততদ্ধারণাদিরূপং যোগন্জীযুগুন্তি নতু জ্ঞান নিষ্ঠ। রূপং |৪২ 

কুশলৈঃ গ্রাসে রাদরণীয়ং ন তবন্ধি বনম্পন্তি বদাক্মৈব স্থায়ী শরীরত্ত ফলনরস্বর | 
মিত্যার্ঘঃ ॥ ৪৩ ॥ ৰ 

নু কচিৎ সমাধ্য্ত্বেনাপি প্রাণায়।মাদি যোগে ক্রিয়মাণে জর] রোগাদাযভালে দৃষ্তাতে । 
নতাং তথাপি সমাধিমুৎস্থজ্য ন তত্র সজ্জেতেতাহ যোগমিতি তত তাং দেহ সিদ্ধিং ন শ্রদ্ধ-। 

ধ]াৎ ন বিশ্বমেৎ॥ 8৪ ॥ 
স্পা সব পা াউ পি এপস পপ 

অথব!। যৌগেশ্বরের অনুবুতি দ্বারা জমশঃ নিছত করিবেক ॥ ৪১ ॥ 

কোন কোন ধীর ব্যক্তি বিবিধ উপায় দ্বারা এই দ্রেছকে জরা রোগ; 
রহিত ও তারুণ্য বয়সে স্থিররূপে সম্পন্ন করিয়া পরে পরকায় গ্রবেশাদি : 
সিদ্ধির নিমিত্ত যোগ সাধন অভ্যাম করে ॥ ৪২ 

নিপুণ লৌকের! সেই আয়াসকে নিরর্থক বলিয়া! তাগাকে সমাদর , 
করেন না, যেহেতু বুক্ষের ফলেরন্যায় শরীর নশ্বর, কেবল আত্মাই 
স্থায়ী ॥ ৪৩॥ ্ | 

যোগগিষেবি ব্যক্তিদিগের শরীর সি কল্পাস্ত স্থায়ীও হয় 'তখাপি 
বুদ্ধিম।ন্ ব্যক্তি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন না, তাহা হইলে যোগ পরিত্যাগ 

 করিয়। কেবদ মং পর হয়েন ॥ ৪৪॥ | 
কি নি] 

রি ॥ 



১১ক্ক ২৯ম ] শ্রীমন্তাগবতম্ । ৫*৫ 
০ সস পদ পিল শিপ শা শি শি সপ শা পাপ পপ শা 

_. ঘোগচর্যামিমাং যোগী বিচরন মদপাশ্রয়ঃ। 

নান্তরায়ৈ বিহস্যেত নিস্পৃহঃ স্ব হখানুভূঃ ॥ ৪৫ ॥ | 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহ্তস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

একাদশস্কন্ধে পরমার্থ নির্য়োহষটাবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1 1২৮ ॥%॥ 
প্রীউদ্ধব উবাচ ॥ 

শদ্ুশ্চরমিমাং মনো যেগচর্্যামনত্বনঃ | 
পপ আপ দা শপ পর জা (৯২ পা সপ 

তদেরং বিজন প্রস্থিকারৈ ধোগং ু্ষযাদিত্ুজং মৎ শরণস্ত নতুবিগ্ব শঙ্কাপি ইত্যাহ 
যোগচর্যা।মিতি বিচরন্ আচরন্ শ্বমুখে অন্ুভূরনৃতৃতি ধ্ত সঃ স্পৃহ মুলাহি বিগ্কাঃ সাঁচ 
মদপাশ্রয়ন্ত নিবর্ততে অতোইস্তরায়ৈরবিতিতঃ শ্বানন পূর্ণ! ভবতীতি ।সমাহ্তা শ্বযোগন্ত 

সমস্তোপনিষদ্রস* । সধ্যো মুখান্মা* ভক্তিং মুক্কোৌ পুন রুপাদিশং । সংঙ্ষেপাছন্ধমাং ভক্কিং 

মুক্কে। কাবণগাদিশৎ ॥ ৪৫ | এ 

॥*% ॥ ইতোকাদশেহষ্টাবিংশঃ ॥%॥ 

“ উনব্রি'শেতু যঃ পূর্ধং বিস্তরেণ নিরপিতঃ | ভক্কিযোগন্তমেবাহ স্বতক্তায় 

মমাসতঃ। অতি ক্লেশমিবালক্ষা যোগেহসট্গক সম্পদি। সুখোপার়' পুনঃ কষ মুদ্ধবঃ 

র পরিপৃচ্ছতি ॥ * 

| অনাত্মনঃ কা মনমঃ অঞ্চম। অনায়াসত্যে। যথ। মিধ্যেৎ তত্থ। অঞ্জমা স্থবোধং 

স্পা পি পজ 

সা ও খর 

৬০০৮ ০০৯ পাস সপ 

যোগী ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করিয়া যদি এই রূপ যোগচর্য্য। 

আচরণ করেন, তবে তিনি কোন বিদ্বে নিহন্ত হয়েন না, নিষ্পৃহ হইয়া 

কেবল স্ুুখানুভৰ করেন ॥ ৪৫ ॥ 
॥%॥ ইতি একাদশে অধ্টাবিংশ ॥%॥ 

উনন্রিংশ অধ্যায়ে পুর্বে বিস্তারে যে ভক্তিযোগ কথিত হইয়াছে 
তাহারই পুনর্ব্রধর সংক্ষেপে বর্ণন এবং অসঙ্গ রূপ যোৌগকে অতিশয় 

ক্লেশকর দেখিয়। উদ্ধব তদ্িষয়ে স্ুখোঁপায় প্রশ্ন করেন ॥ ০ ॥ 
উদ্ধব কহিলেন, হে অচ্যুত ! যাঁহার:মনঃ বশীভূত হয়.নাই..এর্ূপ 

সামান্য ধাক্তিদিগের পক্ষে এই যোগচর্ধ্যাোকে অতি ছুশ্টর বলিয়! বোধ 

হয় অতএব পুরুষ যাহাতে অকেশে সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই আমাকে 

৮০০৮০০৭ 



রঃ 7 সী 
৫০৬ শ্রীমপ্তাগবতম্। [ ১১স্ক ২৯হা 

সপ এস এপ শে ০ 

যথাঞসা পুমান্ সিদ্ধোতন্মে জহঞ্জসাচ্যুত ॥ ১॥ 

প্রায়নঃ পুশুরীকাক্ষ যুগ্স্তে। যোঁগিনো মনঃ | 

রিষীদন্ত্যসমাধামান্মনে। নিগ্রহ কর্ষিতাঃ ॥২॥ 

অধাত আনন্দছুঘং পদান্থুজং হংসাঃ শ্রায়ে 

রম্নরবিন্দলোচন । স্থখং নু বিশ্বেশখ্বর যোগ 
সী সি পল্ষপী পিপল পট কীপাপী পিস জা ৭ ৮৮ পপপপী পপ দত পাস টাটা পপ সা পাস “পপ পপ». পপ ৰ 

যথ! ভবতি তথ! মেনহি ॥১। 

শুহুশ্চরতাং গ্রপঞ্চয়তি প্রায়শ ইন্ডি মনে। যুঞ্জতো নিগ্রচস্থঃ বিষীদন্তি ক্রিশ্তন্তি কুতঃ 

অসমাধানাৎ অনিগ্রহাৎ কথঞ্িন্মনসে। নিগ্রহেচ কর্ষিভাঃ শ্রাস্তাঃ সম্কঃ॥ ২। 

ষন্বাদেবং কেচন যোগেন বিষীদন্তি অথাত: অহএব যে হংসাঃ সারাার বিবেক 

চতুরাঃ তেতু আননাছঘং সমস্তানন্দ পরি পুরকং তব পাদাদুজমেব হুখং যথ। ভবতি 

তথ মু নিশ্চিতং শ্রয়েরন্ মেবস্তে অমানিত্বাৎ অমীতৃ তম্মায়য়া বিহতাঃ ষে কেচন যোগ । 

কর্মভিমানিনঃ মস্কো! ন শ্রয়ন্তে । যন্গ। অমী তবহকাঃ ত্বপ্নায়য়। ন বিহতাং অতএব যোগ 

ক্রমসনর্ভঃ | রর ূ 

৬ ॥ উচ্োকদশে ক্রমসনদর্ভেষ্টাবি'শং 15 ॥ ূ 
॥১॥২॥ জ্ঞানযোগ চার্যামংশন্চোপানঙ্গী কুর্বতো। পরমেকাস্তিনা। শ্রীমদুদ্ধবেন | 

সথহুষ্চরামিতযাদি পদা ছয়ে স্ববাকো তঙ্গ। ছুক্ধরত্বেন 'প্রায়ঃ ফল পর্যাবসায়িত্ব। ভাবেন 

চোক্তত্বাৎ। শুশ্রাধামাণায়! ভক্ষেপ্র সুকরত্তেনাবগ্তাক ফল পর্যযবসায়িত্বেন চাভিপ্রেতত্বাৎ। 

ভক্তিরেব কর্তবোতি শ্বাভি্রায়ে! দর্শিতঃ | তদের ভাং জ্ঞান যোগচর্যামনাদৃতা ভক্তি 

মেবাপি কুর্ধবাপাস্তব শ্রফ রূপক্ৈব ভক্তিং তাদৃশস্ত জান যোগাদি ফলানাদরেগৈৰ 

কুর্ঘস্তোতাহ চতুভি?। অথেতি তৈ: পাদানুজন্ত সন্বদ্ধি পদাস্ৃরিঃ সাক্ষাৎ দৃশ্বমান 

তদীয় পাদদ্থুজ।ভিবাধনার্থ)। অমীচ শুদ্ধ তক্তাঃ। যোগ কৃতি স্যন্মায়য়াচ বিছিতা£। 

কত ভক্াম্ব্ঠানান্তরায়। ন বস্তি । খতে। নচ বিন তে মানিনোপি ন ভবস্তি পুরুষার্থ 
শপ পালাা শি অপ্পো আটা জি শপ ০৮ ৮ ক্র” ৮ পি পথ ওক পপ পাপ পরি অহা পট ক সার 

সুখ বোধ রূপে উপদেশ করন ॥ ১ 
হে পুগুরীকাক্ষ।' মনের নিগহে শ্রান্ত যোগানুষ্ঠায়ী বাক্তিদিগের 

মন অসমাধান বশতঃ সময়ে সময়ে প্রায়ই বিষ হইয়া থাকে ॥ ২। 
ছে অরবিদ্দ নয়ন! হেবিশ্বেশ্বর। সারাসার বিবেক চতুর লোক 

কল তোমার আনন্দপ্রদ পদানুজকে স্থখে আশ্রয় করে, আর এই 



০, ২ পপ _ পাপী শশা পি সমাহার. 

০4 ন্ 
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কর্াডিত্ত্ময়য়ামী বিহত। নমানিনঃ ॥ ৩॥ 
কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধে! দাসে্নগ্য 
শরণেযু যদাতবনাত্বং | .যোরোচিয়ৎ সহ স্বগৈঃ 

বস পপ পপ পপ এািা টপস পপর থাপ [পপ 

কর্মভিঃ কৃত্বা মানিনে! ন ভবঝি অন্তেতু ত্বন্মায়য়। মোছিতাঃ সন্ত বং কর্ম করণ কুশল।ঃ 

ইতি কেবলং গর্বিত ভবস্তি নতু মুচান্ত ই গার্থঃ॥ ৩ ॥ 
স্বস্তক্তাত্ত ত্বৎ প্রসাদেনৈব কৃতার্থ। ভবন্তি নান্তি চি্মিত্যাহ কিমিতি অনন্ত শরণেষু 

দাসেষু ভবাস্মস(ত্বং ত্বদধীনন্থং। যথ। নন্দ গেপী পলি প্রভৃতিতু। এত কি" চিত্র 

মিত্যাহ কিমিতি অনন্ত শরণোষু বায় মাত্বং স্বদদীনত্বং যত। যথ| নন্দ গোপী বলি 
গ্রভৃতিযু। এতৎ কিং চিত্রং নাশ্চর্য্যমি হার্থঃ যতো যে! ভবন্ হ্ীরাম রূপেণ মুগৈ বানরৈঃ 

সহ সাঠিতাং সথামিতি যানৎ অরোচমৎ 'প্রীন্ঠা। কভবান্ কণভূহ: ঈশ্বরাণাং ত্র্গাদী না, 

ক্রমপন্দর্ভঃ ৷ 

মাধনে ভগবতে। নিরুপাধি দীন জন কৃপায়। এব সাধক তমত্বং মন্ধন্তে নতৃ যোগি. গ্রভৃতি 

বং স্ব প্রযত্বস্তেতারথঃ ॥৩॥ 

এবং ভূতন্ত চ ভক্তন্ত ভক্তকে ধাঁ ফলং তন্মাত্রঞ্চ মহদেবেত্যাহ কিমিতি। অপেববন্ধে! 

অশেষাণামন্থর পর্যান্তানাং যে বন্ধু মোক্ষাদিদাটন নিরপাধিহিতকারী হেতথা তৃত 

তবৈতৎ কি চিন্র'। যদনন্ শরণেষু জ্ঞান যোগ কর্াদযনুষ্ঠান বিমুখেষু শুদ্ধ ভক্তেযু বলি 

গ্রভৃতিষু আত্মপাত্' ভেমা' যআত্ম। তদধীনত্বমিতার্থঃ | তদছুক্তং ন সাধয়তি মাংযোগ 
ইতাদি'। যল্ত তব তথ! ভূতেষযু ন জাতি গুণাদাপেক্ষ। চেতাত্তরঙ্গলীলায়ামপি দৃশ্তে ইত্যাহ 

ষইতি। স হেতি সহভাবং সখ্যমিতার্থঃ। মার্গেবৃন্দিবনচারিভিঃ স্বয়ং তৃূ কথং ভূতবোপি। 
ঈশ্বর!ণামিত্যাদি লক্ষণোপি। জ্ঞান যোগাদি পরম ফল রূপাপি যা মুক্তি স্তাংদৈত্যেত্যোপি 

1 দদাতি । পাওবাদিধু সৌহটাদৌ সবীরাসনাদি স্থিিবন্দানানাত্ত শ্বয়মধীনো ভবসি। 
সপ হরেজঞাজাররা 

পিট রা এপ্স. তা ও সস ও জী পপ 

সকল অভিমানী কুষোগীরা যোগ কর্ম দ্বারা তোমার মায়ায় গোহিত 
হয় যাত্র, মুক্ত হয় ন।॥ ৩ ॥ 

হে অচ্যুত ! হে অশেষ বন্ধো! অনন্য শরণ ভূতোরা যেআপনাতে 

আত্মসাৎ, হইয়াছে তাহার . আশ্চর্য্য কি। যে হেতু ক্রহ্ষাদি দেবগণ 
কর্তৃক কিরীট তট গীড়িত পাদ পীঠ হইয়া শ্রীতি পূর্বক বানরদিগেরও 

2... 
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স্বয়মীশ্বরাণাং প্রীমত কিরীট তট গীড়িতপাদপীঠঃ 18 ॥ 
তং ত্বাখিলাত্ম দয়িতেশরম।শ্রিতানাং সর্ববার্ঘদং স্ব 
কৃত বিদ্বিন্থজেত কোনু । কে। বা ভজেত কিমপি 

যানি শ্রীমস্তি কিরীটাদীনি তেষ।ং হটান্থগ্রাণি চৈ: পীড়িতং বিলুলিতং পাদং পীঠং যন্ত 

স্বয়ং ণ। ভূতোপি সন ॥ ৪॥ 

অতন্থবাং পরিতাজা কোনামান্তং সংশ্রয়েদিত্যাহ তং ত্বেষ্ঠি তখেবং তৃতং স্ব! ত্বাং 

। কোন্ুবিস্থজেৎ ন ভজেৎ কথন্ভঁতঃ শ্বরুভ বিৎ বলি গ্রহলাদাদিষু ত্বয়! কৃত মনুগ্রহং জানন্। 

বন! স্বশ্মির়েবান্তর্যামি তয়! কৃহমুপকার* বিদ্ধান্ তদেবাহ অখিলাত্ম দয়িতেশ্বরং অখিলন্ত 

( শ্গগতঃ আত্মানং চেতয়িত্তারং আত্মত্াদের দয়িতং গ্রেষ্ঠং সুসেবাং ঈশ্বরত্বাদবন্তাং ভজনীয়ং 

কিঞ্ আশ্রিাঁনাং সর্ধার্থদ* রঠিকিং ফলোঙদ্ধেশেনাহং সেবাঃ নহি নহি কিমপি অনি 
। রক্ত" তঙাতিরিক্কং শ্বর্গাদি ত্বয়া দত্তমপি কোব ভজে্ড সেবেত কথং ভূতং তৎ যৎ 

কেবল' ভূটচা ইন্দ্রিয় ভোগায় অনু অনুক্ষণমেব তদ্দিস্বৃতয়ে ভবতি যঙ্গা তত্বাত্িরিক্কং 

কিমপি দেবত্তাঞ্জর' ধর্ম জ্ঞান ধনাদি সাধনং ব1 ভূটন্যি প্রশ্থ্ধ্যায় স'মারস্ত বিশ্বৃতয়ে মোক্ষায় 

| যাকে জের কোপি নন হত্তৎ সাধনং বিন! ভোগ মোক্ষা্দি ফলং কথং স্তাৎ তত্রাহ 

কিদ্বেতি। তড়ক্তং যাবৈসাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়! বিন! তদাপ্সোতি 
পপ পপ এপ উপ পাশ পাপন এ ও কউ পপ পি ০ ০ জা পপ আত ক শপ ৩ শপ ৮ সা ০5 কত শা সি সপ পা শপ পাকি পাপন রা 

ঞ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

অতএসং তৃতন্ত শ্রীকৃকত্তৈব তব ভক্কি মুখ্যেতি ভাবং ॥ ৪ ॥ 
'ফলিতমাত তমিতি। তমেবং ভূতং ত্বাং স্বরূপত এব খিলানামাত্মনাং দর্িতং প্রাণ 

কোটি গ্রেষ্ঠ ঈশ্বর চেত্যাদি তথানুবিতর্কে ত্বখ্যাতিরিজং কিমপি দেবতান্তরং ধর্ম জ্ঞানাদি 
সাধনং বা ভৃটতা এশ্ব্্যায় স'সারগ্ত বিশ্বৃতয়ে ইন্ঠাঁদি টীকাচ সমং। আম্মাকন্ত ততৃৎ 
'ফলমপি তত্তক্কে রেবান্মভূতিমিত্াাহ কিং বেতি। বা শষেন তত্রাপানাঁদরঃ সুচিতঃ| 

পি 

সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন ॥ ৪॥ 
সকল জগতের প্রিয় বন্ধু, আশ্রিতের সর্বার্থ দাতা ঈশ্বর যে আপনি, 

আঁ'পনকার কৃত উপকার স্মরণ' করিয়! আর কোন্ ব্যক্তি আপনাকে 

ভজন নাঁফরিতে পারে, আর আপনাকে বিস্মৃত হইয়। আপন! কর্তৃক 
দণ্ড বিভূতিই-বা কোন্ ব্যক্তি ভজন! করে, আর আপনকার পাঁদরজসেবি 



৫ 
১১ক্ক ২৯অ ] শ্রীম্টাগবতম্।

 ৫০৭ 

বিস্বৃতয়েনু ভূত্যৈ কিম্বা ভবেক্সতব পাদরজে। জুষাঃ নঃ ॥ ৫॥ 
নৈবোপধন্ত্যপচিতিং কবয় স্তবেশ ব্রক্মায়ুষাপি 
কতম্বদ্বমুদঃ ম্মরস্তঃ। যোহস্তর্ধ্বহি স্তমুভূতা 
মণ্ডভং বিধুন্বন্নাচার্ধ্য চৈত্য বপুষ! স্বগতিৎ ব্যনক্তি ॥ ৬ ॥ 
শ্রীগুক উবাচ । ্ 
ইত্যদ্ববেনাত্যনুরজ চেতসা পুষ্টো জগৎ 

শি রত ক পপর পপর আর চে কক্স ক 

নরে| নারায়ণাশ্রয় ইতি ॥ ৫॥ 

আস্তামেবান্ত ভগ্ন নার্ত। স্ব কৃষ্ো।পকারন্ত ত্বয্যাত্মনিবেদনেনৈব নিধি নান্তথেতয।হ 

নৈবেতি অপচিতিং গ্রতাপকারং আনৃণামিতি যাবৎ কবরে! বক্ষ বিদেইপি নৈব প্াপুবস্তি 

ধত স্বৎ কমুপকার' ম্মবন্তঃ খদ্ধমুদঃ উপচিত পরমানন্দ।ঃ উপকার মেধাহ যে। তবান্ 

বহিরাচার্য্য বপুষা। গুরু রূপেণ জন্থশ্চৈত্য বপুষ। অন্ধর্যামি কূপেশ অশুভং বিষয় বাসনাং 

বিধুদ্বন্ নিরন্তন্ স্বগতিং নিজ রূপং গকটয়তি তন্ত ভব ৬। 

ঈশ্বরেশ্বরত্বে হেতুঃ অগৎ গাৎ জীড়নক" জীত়োগকরণং বং বত ন:ঃ। নম জগৎ সৃষ্টা!দিন। 
০ সপ সী পি পপ সপ পা শিম সস 

ক্রমমন্দর্ডঃ | 
তহুক্তং যৎ কর্মভির্যপসেতাাদি ॥ ৫ 

ননু কথং তৎ ফলমপি বিস্য্জতি নতু মাং কি" বা মম কৃতং ততাহ নৈবেতি। হে 

ঈশ কবয়ঃ সর্বন্গাঃ ব্রন্ধাতৃল্যায়়যোপি তৎকাল পর্যন্থং ভস্তোপীত!ণঃ| তন কুতসুপ- 

কারং খদ্ধমুদঃ উপচিত তত্তক্তি পরমানন্দাঃ সন্তঃ ল্মরন্তিঃ অপচিতিং ন গত্ন্তি তশ্মা 

বিস্বজেদিতুক্তং। কূতমাহ। থে! ভবান্ শনুভৃতাং স্বংকপ। ভাজনত্বেন সফল তনু 

ধারিণাং বছিরাচার্য্য বগুষ। চিত্ত শ্ফর্তি ধোয়াকারেণ | অগ্ন্ধং তুস্তক্কি গ্রতিযোগি সর্বাং নিধু 
সবদ্ স্বগতিং ন্বানুভবং ব্যনভগীন্চি ॥ ৬॥ 

ঈশ্বরত্বেন নিরপেক্ষোপি হং গ্রাতি সপ্রেমেতাদি রূপে! জগাদ। তত্রেখরেশবরস্ব' 

পিই .. পল পা: ০৯১ বা পা সা আজি সপ ূ 

১ 

আমাদিগের কিসেরই ব। অভাব আছে ॥ ৫॥ 
উপচিত পরমা নন্দ ব্রঙ্মবিৎ কবিগণ আপন কর্তৃক কৃতোপকার 

স্মরণ করত কিছুতেই আর আনৃণ্য প্রাপ্ত হয়েন ন1, যে হেতু আপনি 
বাছিরে আচার্য রূপে ও অন্তরে অন্তর্যামী রূপে শরীরিদিগের অণ্ডভ 
নাশ করত স্বীয় গতি প্রদান করেন ॥ ৬॥ 

শকদেব কহিলেন, অনুরক্ত চেত] উদ্ধব কর্তৃক এই রূপ পৃ রি 



সা আজ ও ০ উপ সপিপপল অক সস পনি সপ শি মস আসি | পি উস আস 

৫১৬ শ্ীমন্কাগবত্তম্ । [ ১১ক্ব ২৯৯ 
পি শপ পপ টপস সত বইপত্র উল অর 

ক্রীড়নকঃ স্ব শক্তিভিঃ। গুহীত ঘৃষ্তিত্রয় 
ঈশ্বরেশ্বরো জগ।দ সপ্রেম মনোহরস্মিতঃ ॥ ৭॥ 
£ভগবানুবাচ ॥ 

হন্ত তে কথয়িষ্ামি মম ধর্মান্ জুমঙ্গলাম্। 
যান্ শ্রদ্ধয়৷ চরন্ার্তো। স্বৃত্যুং জয়তি ভুর্জয়ং ॥ ৮ ॥ 
কুর্য্যাৎ সর্ববাণি কর্্মাণি মদর্ঘ" শনকৈঃ স্মরন্। 
ময্যর্পিত মনশ্চিতো মন্ধন্নীত মনোরতিই ॥ ৯ । 

দেশান্ পুণ্যান।আয়েত মষ্ক্তৈঃ দাধুভিঃ ভরিতান্,। 
০০ সাজ 

ব্রন্ষেশাদয়ঃ ক্রীড়স্থি তরাহ দক্তিভিঃ সত্বাদিভিঃ গুভীতং রিং যেন সঃ। স প্রেম প্রেয়া 
সহিতং মনোহবং শ্রিতং যন্ত সং সগ্রেম যথা! ভবতি তথা জগাদ্দেভি বা ॥৭॥ 

হন্তেতি সহ্র্ষং মন্বোধন' সুমজলান্ দুখ বপান্ মৃত্যুং নংসার' হুর্জয়মন্তৈকপায়ৈং | ৮ 

ধর্মানেবাহু কুর্ধযাদিতি অ্রয়োদশভিঃ মাং স্মবনূ শনকৈঃ অস'রভ্ভতঃ তদাহ ময়ীতি 
অর্পিহে মনশ্চিন্তে মংকল্প বিকল্পানুসন্ধানাত্মকে ষেন অতএব মন্ধর্শেঘেব আত্মমনসেো। রতি 
ধন্ত সঃ॥৯॥ 

পুণাদেশ লক্ষণং মন্তক্তৈরিতি দেবাদিযু দে মন্তক্কান্তেষ। মাচগ্লিভানি কর্্মাণিটী । 
অশয়েত ॥ ১০1 

ক্রমনন্দভঃ । 

ব্রিধ বথ। ক্রমং শ্রৈষ্টোনাহ। অগদিতি ততস্তত্তৎ শক্কিতি ন্ি্জাংশা! বেশবিভূতিং 
গতান্তিরিতি কনিষ্ঠোনাগ্রকর্টিত ব্রদ্ষাদি মূর্তি য় ইতি মধামেন । ঈশ্ববন্ত প্রকৃতি 

গ্রবর্তকন্ত মহাপুরুষ পীশ্বব উত্যাত্তমেনেতি ভ্েয়ং ॥ ৭0৮৯1 ১০॥১১। 
পা পাপ সস সিপস্পি ০ সি“... পি 

জগৎ ক্রীড়নক ঈশ্বর স্বীয় শক্তি দ্বার! মুর্তিক্রয় ধারণ করত £ শ্রীতির সহিত 
মনোহর হাশ্ত কবিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৭॥ 

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব ! শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা আচরণ করিয়। 
মনুষ্য দূর্জয় মৃত্যু অতিক্রম করে, সেই সৃমঙ্গল আমার ধর্ম সকল 
তোমাকে উপদেশ করি ॥ ৮ 

আমাকে ম্মরণ, আমাতে মন অর্পণ, আমার ধর্দে রতিমতি হইয়া 
আমার নিমিত্ত অল্পে অল্পে সকল কর্পাই করিবেক ॥ ৯ ॥ 

মঞ্ডক্ সাধু কর্তৃক আশ্রিত পুণ্য দেশ আশ্রয় করিবেক ও দেবার 



মি তিনি সত ] 

ৰ ঠা রে 

॥ 

্ 

১১স্্ ২৯ ] জ্রীমন্ভাগবতম্ | ৫১১ 
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রাতদিন 
ৃ দেবাস্থর মনুষোষু মস্তক্গাচরিতানিচ ॥'১০ ॥ | 

পৃথক্ সত্রেণ বা মং পর্ব যাত্রা মহোতসবান্। 

কারয়েদগীত নৃত্যাদ্যৈরমহারাজ বিভূতিভিঃও ॥ ১১। 
ম!মেব সর্বভৃতেষু বহিরস্তরপাবৃতং ৷ 
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
ইতি সর্ববাণি টরানি মদ্ত।বেন মহাছ্যুতে | 
পপ কপ জপ সপ জা পানা পপ শা পার্পাশীপীস্পীশসপিশি শপ সপন সর 

সত্তরেণ সংভূয় বা। ১১।॥ | 

'অস্থরঙ্গাং 'ভক্তিমাহ মামিতি জ্রিভিঃ সর্দভৃতেম্বাঝ্মনি চাত্মানমীশ্বরং শ্থিতং মামেবেক্ষেত 
কথমেকন্ত সর্বেষু বৃত্তি; তত্রাহ বহিরস্তঃ পূর্ণ মি তার্থঃ তৎকুত্তঃ অপাবৃতং অনাবরণং 'তাপি 
কুতঃ থা গং অনঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

হে মহাছাতে াতিগ্রাজ্ঞক ইতি অনেন গ্রকারেণ কেবলং জ্ঞানং জ্ঞানরূপাং ঢূষ্টি 
[মাশ্রিতঃ মন্ সর্ধাণি ভূনানি মন্তাবেন মন্তমানঃ সভাজয়ন্ পঙ্ডিতো! মত ইত়ুত্বরে 

1 

কের 
ূ ক্রমশন্দর্ভঃ | 
|] 

[ কণন্ভুতমীস্বর' বহিরিতযাদি টীকৈব । অব্র মামেবেতি গ্রীক রূপমেবেক্ষেত নত 
কেবলাস্তর্যামি বূপদিতাভি প্রায়েগৈবান্তরঙ্গ(ং ভক্ষিমাহু ইতি ব্যাখ্যাতং ॥ ১২॥ 

তন্তশ্চ ইন্তীন্চি কেবলং জ্ঞানং অন্ধর্যামি দৃষ্টি মত্রিতোপি ইতি পূর্বোক্ত শ্রকাধেণ 

স্ববাধি ভূতানি ম্তাবেন তেষু মম শ্রীকৃষ্ণ রূপন্ত যো ভাবঃ অস্ভিত্বং তবদিশিষ্ট তয়। মস্তমানঃ 
পাপ 

মমুষ্যের মধ্যে মন্তক্ত কর্তৃক আচরিত ব্যবহার সম্পাদন করিবেক ॥১০। 
পুথক্ পৃথকই হউক ব! সকলে মিলিয়াই হউক নৃত্য গীতাদি দ্বার! 

ও. মহার।জ বিভূতি দ্বারা মামার নিমিত্ত সকল যাত্রা ৬০৪০১ 
অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১১ ॥ 

রির্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভুতের অন্তরে বাহিরে ও. 
আত্মীতে অনাবৃত বূপে আমাকে দর্শন করিবে ॥ ১২ | 

হে বুদ্ধিমন্ উদ্ধব ! এই প্রকারে সমুদ্ায় ভূত. ও. সকল জীব 
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, সভাজয়ন্নন্যমানে| জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥ 

্রাঙ্মণে পুকসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেইর্কে ল্ফমলিঙ্গকে | 

অক্রুরে ক্রুরকে চৈব সমদৃকৃ পণ্ডিতো মত ॥ ১৪ ॥ 
নরেঘতীক্ষং' মন্তাবং পুংসে। ভাবয়তোঁহচিরাৎ। 

গান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ 

ননু উত্তমাধম মধ্যমেঘেক রূপেণ সভাজনমপা্ডিতামেব স্তাৎ পুজা পুজ্যাদি ব্যতি ! 

ক্রমাদদিত্যাশক্কা তামেব জ্ঞান দৃষ্িং প্রপঞ্চয়তি ব্রাহ্মণ ইতি বিষমেঘ্ধপি সমদৃকৃ সমং মামে ৰ 

পশ্তন্ বৈষমামেব চতৃর্দা। দর্শয়তি ব্রাহ্মণে পুক্কুস ইতি জাতিতো। বৈষমাং পুকুসোহস্তাজদাঁতি 

বিশেষঃ স্তেনে বন্গত্থাপহারিণি ব্রঙ্ষণো ব্রাঙ্গণেভো। দাতরীতি বর্শাতঃ| অর্কে বিস্ফলিঙগ 

ইতি গুণতঃ। অক্রুরে শান্তে ভ্ুরে চেতি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥ | 
নরেঘীশ্বর দূ ইং কুর্বতঃ সদাঃ ফলবিশেষমাহ নরেঘিতি সমোত্তম ভীনেযু স্পর্ছাদয়ঃ 

ক্রমসন্ভঃ ৷ 

ধভাজয়ন্ পিতে! মতঃ ॥ ১৩ । 

ব্রা্মণাদিবু মদূক্ সমং মামেব পশ্থভীতি ॥ ১৪ ॥ 
ততম্চ নরেঘভীক্ষমিতাদিন! তাদৃশ সবোপাসনা বিশেষস্ত ঝটিতি ্পর্দাদিক্ষয় লক্ষণ 

মুক্ত] বিস্থজোতো।দিন। তথা দু মাধনং সর্বা নমন্কারমুদ্দিত্ত যাবদিতযাদিন। তাদৃষ্ো। 

পাসনায়। অবধিঞণ স্র্বত্ স্বতঃ স্কুর্ডিমুক্ত1 বিহ্জেতযাদিনা তথা দৃ্টি সাধনং সর্বব নমস্ক।র 

সুদ্দিষ্ঠ যাবদিত্যাদিন! তাদৃশ্টোপাননায়। অবধিঞ্ণ সর্বত্র স্বতঃ কুস্তি মুক্ত সর্ধমিতা দিন! 

নবাবন্ধৃদয়ে যজ্জে। ব্রত গা বাদিভিং। নমৃস্াস্তি ন শোচস্থিন শধান্থি যতে। গত! ইতি 
গরচেসস: গ্রতি ্রীভগবন্থাকে তত টাকায়াং চ তন্ত ভগবত: প্রতিপদ নব্য ক্ষ-্তিরেব ব্রহ্ম ; 
তাতিধান নরাক্কৃতি পরব্রঙ্গ রগ স্ফৃততিস্তৎ ফলমিতুত! তেনৈব তাদুশোপাসনাং সর্বোর্ঘ- 

আমার ভাবে তদগত হইয়া কেবল জ্ঞানকে উপাসন। করিয়! সিদ্ধ; 
হয় ॥ ১৩॥ 

্রাহ্মণে, চণ্ডালে; ্রহ্স্বাপহারিতে রাঙ্মণোদ্দেশে দান কর্তীতে, 
সূর্য্য, অগ্নি স্ফ,লিজে, র এবং জুরে যে ব্যক্তি সমান দর্শন করেন 
তিনিই জ্ঞানী ॥ ১৪ । ৪ টা 

খিমি সমুদয় নরেতে নিতা নিত্য: মন্তাব ভাবনা করেন, অচিরাঁৎ 
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স্পর্ঘা সুয়াতিরন্কাঁরাঃ সাহস্কার! বিয়স্তিহি ॥ ১৫॥ 
বিস্জ্য স্বয়মানান্ স্বান্ দৃশং ত্রীড়াঞ্চ দৈহিকীং | 
গুণমেদ গুবনভুগ্না বাশ্বচাণ্ডাল গোখরং 1 ১৬॥ 

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মন্ঠীবে। নোপজায়তে। 

হীনেষু ল্পর্ঘছাদয়ঃ স্বন্মিগহঙ্কারশ্চ ছি নিশ্চিতং বিয়ন্তি নশ্তাত্তি ॥ ১৫ 

অতোহস্তর্ধামীশর দৃষ্টা মর্বান্ গ্রণমেদিত্যাহ বিস্যজেযেতি শ্ময়মানান্ হসতঃ স্বান্ স 

খীনূ তথ! দৈহিকীং দৃশং অহমুত্বমঃ সতু নীচ ইতি দৃর্টিং তয়! দৃশ! য| ব্রীড়। লজ্জা! তাঞ্চ 
বিস্বজ্য আশ্ব চাগ্ডালা দীন অভিব্যাপ্য প্রণমেৎ ॥ ১৯ ॥ র 

এবং পঞ্চতিঃ ক্লোকৈ রুক্তায়াঃ সমদৃষ্টেঃ অবধিমাহ যাঁবদিতি স্বাভযাং ॥ ১৭। 

ক্রম সন্দর্ভঃ । 

মভিপ্রশংমতি অয়ং ভীতি। কল্লানাং সর্কোপামনানাং সত্ীচীনঃ সমীচীনঃ । মন্তাবে। মম 
শ্রীকুষ্ণরূপন্ত ভাবনা এতচ্চ শ্রীকফম্ত ভজনস্তান্তর্যামি ভজনাদপ্যাধিকাং শ্রীগীতোপ 
সংহারাম্বসারেণৈবোক্তং। তথাছি ঈশ্বরঃ সর্বা ভূতানামিত্যাদি | ইতি হে ইত্যাদি সর্ব 
গুহৃতমমিত্যাদি। মন্মনেত্যাদি। অগ্রচ শুহাং পূর্বাধায়োক্ষং জ্ঞানং । গুহাভরমন্তর্ধামি 

জ্ঞানং | সর্ব্ব গুহতমং মন্নস্বাদি লক্ষণং তদেক শরপত্ব লক্ষণং চ তছপাসনমিতি | 
সমানং।. অথব! পূর্বোক্ত ভগনৎ ধর্মীণামেব টৈমুত্োেন মাহাত্মাং দর্শয়িতুং জ্ঞানং তচ্চে। 
নিহুনিষারনুবদতি মাসিতাদিন। সর্ববং ্রক্ষেতাক্কেন তদেব স্তৌতি অয়ং হীতি। সর্ব 

কল্পানাং জ্ঞান কম্্ম ঘোগানাং সত্রীচীনঃ স্বহার়ঃ সহস্ত শদ্ধিরিত্যঞ্চ তৌ। সঙ্যাদেশীৎ 
সহাঞ্চতীতি নিরুকেং | ১৫] ১৬ ১৭0১৮।১৯॥ | 

তাহার অহস্কারের সহিত স্পর্ধা, অসুয়া ও তিরস্কীর সমূলে নষ্ট 
ইয়॥ ১৫॥ 

স্বজন হইতে উপহাস, স্বীয় উত্তমত্ব দৃষ্টি, দেহ দৃষ্টি ও লঙ্জা 
পরিত্যাগ করিয়! কন্ধুর চণ্ডাল গে খর পধ্যত্ত সমুদ্ায জীবকে দডবৎ 
প্রথা করিবেক ॥ ১৬॥ 

'ঘত দিন পর্য্যস্ত সমস্ত ভাতেতে আমার ভাব না। জন্মে তত দিন 
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তাঁবদেবমুপাসীত বাজ্সনঃ কাঁয় বত্বিভিঃ ॥ ১৭ ॥ 
সর্ধ্ৎ ব্রহ্মাত্বকং তন্ত বিদায়াত্ম মনীষয়া | 

পরিপশ্ঠন্নপরমেং সর্বতো। যুক্তসংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

অয়ৎ হি সর্ব কল্প।নাং সত্ত্রীচীনো মতো মম । 

ম্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্ কায়রৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥ 

নহাঙ্গে(পক্রমে ধ্বংসে৷ মদ্র্মাস্তো দ্ধবাণুপি | ৃ 

ময়৷ ব্যবমিতঃ সম্যর্িগু ণত্বাদনাশিষঃ ॥ ২০ ॥ 

তন্তৈবং কুর্বতঃ পুংসঃ সর্বং ব্রদ্ধাত্মকমেব ভবতি কৃত: আত্মমনীষয়। সর্বাত্রেশ্বর 

দৃষ্ট্য। য। বিদা! তয়! অতঃ পরিতো। ব্রদ্মৈব গশ্ঠন্ সর্ধতঃ ক্রিয়ামাত্রাহুপরমেৎ ॥ ১৮ ॥ 

কিময়মেবোপায়ঃ অন্তি বান্যোপীত্যপেক্গায়াং সন্তি বহবঃ সনীচীন ত্বয়মেৰ ইত্যাহ 
অয়ং হীতি ॥ ১৯! 

ভগবন্শ্্ী লক্ষণোপাক়স্ত সমীচীনত্বমেবোপপাদয়তি নহীতি দ্বাভ্যাং অঙ্গ হে উদ্ধন| 

অনাশিষে। নিষ্কা মন্ত মন্ধর্মন্ত উপক্রমে সন্তি অণপি ঈমদপি বৈগুণাাদিছিঃ ধ্ব'সো! নাশে। ৰ 

নাক্কোব যে মট়ৈব নিগুণতাদয়ং ধর্মঃ মমাগ্াবসিতো নিশ্চিতঃ। নতু মন্বাদি মুখেন 
৷ কথঞ্চিৎ ॥ ২০॥ 

ক্রেমসন্দর্ভঃ | 

সব্ধর্শন্ততৃ বিশ্ব এব নান্তি। কৃতঃ সহায় চিস্তনমিন্্যাশয়েনাহ নহাঙ্গেতি ॥ ২৯ | 

পর্যন্ত এইরূপে বাক্য মন ও শরীর দ্বারা উপাসন। করিবেক ॥ ১৭॥ 
এই রূপে উপাসক পুরুষের সম্বদ্ধে আত্ম বুদ্ধিস্থ ব্রহ্ম বিদ্যা দ্বারা 

সকল বস্ত ত্রক্মাত্বক হয়, পরে তিনি সেই সর্ববাত্বকত্ব দেখিয়। যুক্ত 
হশয় হইয়! সমুদায় হইতে উপরত হয়েন ॥ ১৮ ॥ 
এই যে মন বাক্য ও শরীর দ্বার! সর্ব ভূতে মস্ভাব, সকল প্রকার 

হইতে আমি ইহাকে সমীচীন বলিয়। স্বীকার করি ॥ ১৯। 
হে সখে! আমার এই ধর্মের উপক্রমে বৈুণ্য হইলেও নিহ্কাম 

ব্যক্তির অপুমাতরও ধর্পাধ্বংস হয় না, যে হেতু আমার নিগুণত্ব প্রযুক্ত 
এই ধর্ম আম কর্তৃক মম্যক্ ব্যবসিত ॥ ২৭ | 

£ 
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যো যো ময়ি পরে ধর্্মঃ কল্পতে নিক্ষলায় চেত। 
তদায়াসে। নিরর্৫থঃ স্তস্তয়।দেরিব সন্তম ॥ ২১॥ 

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির'নীষাচ মনীধিণাং। 
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্তেনাপোতি মাস্বতং ॥ ২২। 

১০ 
০ 

কিঞ্চ যে! য ইতি অয়মর্থ: কি বক্তবাং মন্ধন্মন্ত ন ধ্বংস ইতি যতে! লৌকিকে।পি 

যে যে! নিররে। বার্থ মায়াসঃ গোছইপি ময়ি পরে নিক্ষলায় চেৎ কলসতে নিফাম তয়! 

মযার্পিত শ্চেৎ ধর্ম এব ন্তাৎ নিরর্গায়ামে দৃষ্টান্তঃ ঘথ। ভয় চিনি গে পলায়ন 

ক্রন্দন।দি ক্লেখঃ তদ্বৎ ॥ ২১ ॥ 

অতো! মন্তজ্নমেব বুদ্ধেবিবেকন্ত মনীষায়াশ্চাতুর্ধান্ত চ ফলমিঙ্যাহ এষেতি তামেব 

দর্শয়তি সতামনৃতপ্চ ম1 মাং অযূতেন অসঙ্েন মর্ত্যেন বিনাশিন। মন্্ষা দেহেন ইহ 

ৃ মংসারেহন্মিন্নেব জন্মনি প্রাপ্পোতীতি যৎ সৈব বুদ্ধি মনীষা! ঠেতি বুদ্ধি বিবেকঃ মনীষ। 

| ঢাতুধাং ॥ ২২॥ 
পাস এস ও সপ খা জজ ৯ ০ সা পাপ | তা, আর সপ পপ পপ পপ ০ শা শা পট | পপ পসরা শা এপ পপ 

ক্রমমন্দওঃ | 

আস্তা' তাবৎ সাক্ষাৎ ধর্ম্মাণাং বার্। আরোপিত রূপাণামপি মাহাযআ্মাং শীয়তাশিভ্যাহ 

যোযইতি। ময়িমদর্পিতত্তেন কুতো যে। ধর্ম বেদবিছিতঃ স যদি নিক্ষলায় ফলাভাবায় 

কল্পতে ফল কামনয়। নার্পাতেত্যর্থঃ। তদ1 তত্র তত্রায়াসঃ শ্রাস্থি রনিরর্৫থঃ শ্তাৎ বার্থো ন 

তবতি। নিক্ষলায়েতি বিশেষণ' ফল তোগ।দি রূপ তত্তক্্যন্তরায়াভাবেন অনিরর্থতাতিশয় 

তাৎপর্যাং তত্রানিরর্থত্বে কৈমুতোন শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণন্ত দ্বস্তাসাধারণ ভজনীয়ত। বাঞ্জকো 

দৃষ্টান্তঃ। ভয়াদেরিবেতি। যগ! কংসাদৌ মত মম্বন্ধ মাত্রেণ ভয়াদেরপ্যায়ামে! মিরর! 

নভবতি। মোক্ষ সংপাদকত্বাদিতার্থঃ ॥ ২১ ॥ 

* মৎগ্রাপিকায়! ভক্কেশ্চ যুক্ষমেব থখদ্েতাদৃশং মাহাত্ম্মিতাহ। এষেতি সত্যং 

সর্ধ মতাহেতুং সর্বানন্দ হেতুং চ মাং শ্রীকৃষ্ণাখাং স্বয়ং ভগবন্তং ॥২২॥. 
পপর ০৮-৫৮-৯৯৯৯ 

ভয় শোকাদি হেতু ক্রন্দন পালায়নাদি যে যে লৌকিক 'নিরর্থ 
অর্থাৎ ধ্যর্থ আয়ীম, সে সকলও যদি দা কল্পিত হয়, তবে টানি 

ধম্ম রূপ ধারণ করে ॥ ২১॥ | | 

ইহা বুদ্ধিনান্দিগের বুদ্ধি ও মনীবিদিগের মনীষা, অর্থাৎ বুদ্ধি এ 
ফল, ষে হেতু ইহাতে অনৃতে সত্য ও মর্তোতে অসৃতী।শ্রাপ্তি হয় ॥ ২২৪ 



ৰ ১ 
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এষ তেহভিহিতঃ কুগুনে ব্রহ্মবাদস্ত সং গ্রহঃ | 

সমাস ব্যাস বিধিনা দেবানামপি ছুর্গম | 

অভীক্ষশস্তে গর্দিতং জ্ঞানং বিস্প$ যুক্তিমত । 
এতত্বিজ্ঞায়মুচ্যেত পুরুষো নষ্ট সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ 
স্ববিবিস্তৎ তব প্রশ্নং য এতদপি ধারয়েছ। 
সনাতনং ব্রহ্ম গুহা পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 

মহ] গ্রকরণার্থমুপসংহরতি এষ ইতি ভ্বাভাং ॥ ২৩॥ 

কিঞ্চ আস্তাং তাবজ্জ্ঞানং এদমুনন্ধান কথন পঠন শ্রবণ পরাণামপি এতদেব-ফলং 

ভবতীত্যাহ সুবিবিক্রমিদ্ চতুর্ভিঃ স্থবিবিবিক্ঞং দৃত্তো রং এপাখযানমপি যোহবধারয়েৎ 
অনুসন্দধাৎ সচ ব্রক্ধ গুহাং বেদেপি রহছন্তং ॥ ২৪ ॥ 

ক্রেমসন্দর্ভঃ | 

এষ পূর্বোক্ত লক্ষণো ভক্ষি যোগ স্তৎ প্রাপ্য রূপ এব। সমাস বিধিন। এষ! বুদ্ধি 
মভামিহাদি রূপেণ ব্যাম বিধিন। ত্বং তৃ সর্ধং পরিতাজোতচাদি মহ প্রকরণেন দেবানাং 

৷ সত্ব গ্রকৃতীনামপীতার্থঃ। যহুক্তং যষ্ঠে। দেবানাং শুদ্ধ সন্ভানামুধীণামমলত্বনাং। ভক্তিসুকুন্দ 
চরণে ন গ্রায়েণোপজায়তে ইতি ॥ ২২ । 

জ্ঞানমিতি যছুজং তশ্ত তু নাহং সাক্ষাৎ ফলং কিন্ত মুক্ষি মাত্রমিত্যাদি অতীক্ষশ 
ইতি ॥ ২৩॥ 

সমুদায়ন্ত তু পৌর্ধাপর্যোণান্থুদন্ধানেপি ফলস্ত মল্লক্ষণং সাধন সিদ্ধ ভক্তেন সার্ধ 
মবিশেষং শ্তান্মম ত্বং পঞ্ষপাতাদিত্যাহ স্বিবিক্তমিতি | ব্রহ্গগুস্বং পরং ব্রহ্ধেতি মামিত্যর্থঃ। 
গুড়ং পরং ব্রহ্ধ মনুষ্য লিঙ্গমিতি শ্রীনারদোক্তে; ॥ ২৪ ॥ 

হে উদ্ধব! এই তোমাকে আমি দেবতাদিগেরও ছুর্গম সযুদায় 

রহ্ষবাদ সংগ্রহ সংক্ষেপে ও বিস্তার রূপে কহিলাম, স্পষ্ট যুক্তি 
বিশিউ এই জ্ঞান বারম্বার তোমার সন্থন্ধে ব্যক্ত করিলাম, ইহা! জানিয়া 
পুরুষ সন্দেহ ভজন পূর্বক মুক্ত হয়েন ॥ ২৩॥ 

যে ব্যক্তি ভোমার-ন্নুপ্রকাশিত এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করে সে 
ক্্যিংনিত্য গুহ [পরকজন অবগত হইতে পারে ॥ ২৪। 

ৰ 7৮ 
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চু 
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য এতম্মম ভক্তেযু সংপ্রদদ্যাৎ স্ুপুকলং-। 

তস্য হি ত্রঙ্গদায়ন্য দদাম্যাতবানমাত্মন! ॥ ২৫1 
য এতৎ সম্ধীয়ীত পবিভ্রুৎ পরমং শুচি। র 
স পুয়েতাহুহরহর্শাং জ্ঞানদীপেন দশুয়িন্ | 
য এতচ্ছদ্ধয়া নিতামব্য গ্রঃ শৃণুয়াঙ্গরঃ |. 
ময়ি ভক্তিপরাং কুর্ববন্ কর্মাভির্ন স বধ্যতে ॥ ২৬ ॥ 
অপুযুদ্ধব ত্বয়! ব্রহ্ম সখে সমুপধারিতং । 

শাদা [ররর 

সু পুষ্ধলং যথ! ভবত্ি হথ। ব্রন্মদায়ন্ত বদ্ধ দদাতীতি তথ| সন্ত জ্ঞানোপদেই,ঃ ॥ ২৫ ॥ 

সম্ধীযীণ্ উচ্চৈঃ গঠেৎ পরমং শুচি অন্কেষামপি শোপকং পৃয়েহ শুদ্ধো২ ॥২৬। 

সমাগৃজ্ঞানামবৎপত। পুনকপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েন পৃক্ছতি অপীত্ি অপি কিং ॥ ২৭॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
মন্তর্সাৎ করণেতু হাবদেবেতি কিং বন্তব্যং। যত যএতর্দিতি। দদামি বশী- 

করোমি | ২৫ ॥ 
অর্থমবুধ্ব। কেবলং পঠতঃ ফলমাহ ধ এহদ্িতি পরমং শুচি দৌধ মার রহিতং পরমং 

পবিত্রং। বন্ধু শ্রোতৃণাং সর্ব দোষ নিরাকরণঞ্চ। অহঃ সন্বয়ং পৃয়েতৈব 'নাত্রা্র্মা 

মিনতি ভাবঃ| ন কেবলমেতাবৎ বুৎপরানূ 'গ্রতি মাং জ্ঞান দীপেন দর্শগংশ্চ 
ভবতীতি ॥ | 

্রদ্ধাপূর্বকং নিন্য শ্রোতৃণ|ং ফলবিশেষমাহ য ইতি ॥ ২৬। 
অথ করুণয়! বাগ্রঃ সান্বয়তি অপীতি । মোহ মদদীয়ান।মেবামগ্তথা ভাব জাত: । 

2 পনর কতটি 

যেব্যক্তি উহ। সমাক্ প্রকারে আমার ভক্তদিগের মধ্যে বিতরণ 

করেন, সেই বেদ গ্রদ্দাতা ব্যক্তিকে আমি আপনিই আম্ম প্রদান 
করি॥ ২৫॥ 

_ এই পরম পবিত্র সংশোধক আখ্যান যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন 
করে, সে ব্যক্তি অহরহ আমাকে জ্ঞান দীপ দর্শন করাইয়া তৎকারণ 
্বয়ং পবিত্র হয়| যেব্যক্তি অব্যগ হৃদয়ে শ্রদ্ধার লহিত নিত্য ইহা. 
শ্রবণ করেন, তাহার আমাতে পরম ভক্তি হইয়া কর্শেতে আর বন্ধন 
হয় না ॥ ২৬॥ *...] টা 

হে উদ্ধব! হে সখে! তুমি এই ্রন্ম বাঝ্য সম্যক প্রকারে 

। 
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৫১৮ ভ্রীমন্তাগবতমূ । [ ১১ ২৯ 

অপি তে বিগতো! মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥ ২৭॥ 
নৈতত্য়া দাস্তিকায় ন।ন্তিকায় শঠায়চ | 
অশুশ্রাষোরভক্তায় দ্র্ব্বিনীতায় দীয়তাং ॥ ২৮ ॥ 
এতৈর্দোষৈ বিহীনায় ত্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায়। 
সাঁধবে শুচয়ে ব্রয়ান্তকি? স্তাচ্ছুদ্ে যোধষিতাহ ॥ ২৯॥ 

নৈতদ্িজ্ঞায় জিচ্ঞাসে। জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে | 
পক প্র 

উপধাবিত মাকলম্যাহ নৈতদিত্ি শঠায় বঞ্চকায় ॥ ২৮॥ 

শৃদ্রাণাং যোমিতাঞ্চ যদি ভক্ষিঃ স্তাতৃর্হি জ্রয়াৎ ॥ ২৯ ॥ 
এহজজ্ঞানে পুমান্ কৃতার্থে! ভব্বীত্যাহ নৈতদিতি অন্রদৃষ্টাস্তমাহ পীন্ঘেতি পীযুষং 

আতু ॥ ৩০| 

ব্রমসন্দভঃ ৷ 

শোক: পুন মনা প্রাপ্তি ভাবেন জাতঃ অয়ং ভাবঃ ভগবতা1 সহ মমযোয়ং সম্বাদ 
স্তচ্ছ বগাদিতভোপি যদি তত্তদ্রপং ফণং তদ। তন কঃ সন্দেহঃ কোবান্তেষাং মৎ পরিগ্রহাণ! 
মিতি ॥ ২৭॥ 

তত্ব লগ্রতীতিকমালোকা বাতিরেকান্বয়াভ্যামুপদেশ্তানুপদ্দিশতি নৈতর্দিতি 
দ্বন্ভযাং ॥ ২৮॥ 

কিং বহুনেতযাহ ভক্কিপ্িত্তি শূর্র যোষিপ্তোপীত্যর্থঃ | ইতি তেষামপাধিকারে! 
দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥ 
সা টির 

সি ০৯০০ 

অবগত হইলে, তাহাতে তোমার সমুদরায় মোহ বিগত হইলেও মনো- 
ভব শোকও.দুরীভূত হইল ॥ ১৭। 

অতএব তুমি ইহা দান্তিক, নাস্তিক, শঠ, কিম্বা আমার বিষয় শ্রাবণ 
করে না এমত অভক্ত ছুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে প্রদান করিও ন] ॥ ২৮ ॥ 

এই সকল বিষয় দোষ বিহীন, ব্রাহ্মণ ভক্ত, আমার প্রিয়, . গুচি ও 
সাধু ব্যক্তিকে রে এবং শূত্র ও স্ত্রী লোকেরাও যদি আমার ভক্ত হয়, 
তবে তাঁহাদিগকেও কহিবে ॥ ২৯ ॥ | 

জিজ্ঞান্ ব্যক্তি ইহা জানিতে. পারিলে আর. তাহা'র কিছু মাত্র 



নট 
১১স্ক ২৯ ] জ্রীমন্ভাগবতম্ । ৫১৯ 

| 

পীত্বা পীযৃষমম্বতং পাতব্যং নাবশিষ্যাতে ॥.৩০ | 
জ্ঞ।নে কর্্মণি যজ্েচ বার্তায়াং দগুধারণে। 

ষাবানর্থে। নৃণাং তাত তাবাংস্ভেহং চতুর্বিধঃ ॥ ৩১। 
মর্তো। যদাত্যক্ত সমস্ত কর্্মা নিবেদিতাতা 

বিচিকীর্ষিতো মে । তদা স্বতত্বং প্রতি 
পক 

নম্ধু সম্ভি বুনি জ্ঞয়ানি তত্তৎ ফল লাধনানি সত্যং সন্তাভক্তানাং ডক্তত্ততু সর্ব 

মহমেৰ অতে। মদেক শরণো ভবেত্যাহ জ্ঞান ইতি জ্ঞানাদৌ যাবান্ ধর্মাদি লক্ষণ শ্চতু- 
বিধোধ্্থ স্তাবান্ নর্ষোপি তে »হমেব ভত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ কর্ম্মণি বিহিতেধর্থ? স্বাভাবিকেতু 
কামঃ যোগেত্বণিমাদি সিদ্ধয়ঃ বার্তায়াং কষ্যাদা বর্থঃ দগুনীতো চৈশর্যামিতি সিতৈষ্্ধ্যয়ৌ'রপি 

| কামাস্তর্গতত্বাচ্চাতুর্বিধ্যং ॥ ৩১ ॥ 
কৃত ইতাত আহ মত? ইতি ঘদ। হ্যন্ত সমস্ত কর্মা। সন মে নিবেদিত্তাত্ম। ভবতি তদা 

সৌ মে বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্ট কর্তমিষ্টে! ভবতি তহশ্চামৃতত্বং মোক্ষং গ্রাতিপদ্যমানে1' 

ৃ 
| 
ৰ 
রঃ 
| 
ূ 
ূ 

পার উপ | ৪৯৯১৫৮৬ এি প 
ভাজি 

| 

৫ 
ূ ক্রমসন্নর্ভঃ। 

|. যন্মাদেবং ভক্ষিরেবাত্র মাধনং ফলগ তশ্মারৈতদিতি | পীষৃষাখামমুতং পরমোত্তম 
| মিতি গমাতে ॥ ৩০ ॥ 

তদেতৎ পরোপদেশার্থমেব ত্বাং গ্রতুাপনদিষ্টং। হতে সাধনং নাধ্যং লর্বমহমেবেত্যাহ 
জ্ঞান ইতি। ভতব্রজ্ঞানে মোক্ষঃ কর্শণি ধর্শঃ কামপ্চ | যোগে নানাবিণ লিদ্ধি লক্ষণে! 

লৌকিক: বার্তায়াং দগুধারণেচ নানাবিধ লৌকিকণ্চার্থ ইতি চতুর্বিধত্বং ক্রেয়ং ॥ ৩১ 
আন্তাং তব বার্ত। মন্যমাত্রায়াপি সর্বতো! বিলগ্ষণং গতিং দদান্দীত্যান্ছ মতা 

ইতি ॥ ৩২। 
সস সপ পর আপ এ জপ এ ১৭০৩ ০ ৯ 

জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না, অমৃত পীষুষ পাঁন করিলে সুতরাং তাহার 
আর পাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ৩০ |: 

. জ্ঞান, কর্ম, যোগ, কৃষ্যাদি বার্তা ও দগ্ডনীতি এই সকল বিষয়ে 
ষনুখ্যদিগের যে চতুর্ব্বিধ অর্থ লাভ হয়, তোমার 'দ্ম্বদ্ধে সে সমুদায়ই |. 
আমি ॥ ৩১। 

মনুষ্য যখন সমস্ত কম পরিত্যাগ পূর্বক আমা ৫) আক্স নিবেদন 
করত কৃতকাধ্য হয়েন, তখন তিনি অশ্মততব প্রাণডি পূর্বক আমাতে 

8৫ সশিশিশিস। 



৫২০ ভ্রীমস্ভাগবতম্ । [ ১১ক্ক ২৯অ ৃ 
পদ্যমানে। ময়াতৃভুয়ায়চ কল্পতে বৈ ॥ ৩২ ॥ ূ 

হীশুক উবাচ ॥ ৃ 
স এবমাদর্শিত যোগমার্গ সদোত্তমঃ শ্লোক ূ 
বচো নিশম্য | বধ্ধাঞ্জলিঃ প্রত্যুপরদ্ধ ূ 
কঠ্ো ন কিঞিদুচেশ্রচ পরিপ্ন,তাক্ষঃ ॥ ৩৩ ৰ 
বিষভ্য চিন্তং প্রণয়াবঘূর্ণৎ ধৈয্যেণ রাজন, ৃ 
বন্মন্যমানঃ | কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ ষছু ূ 

প্রবীরং শীষ? স্পৃশং তচ্চরণারবিন্দং ॥ ৩৪ ॥ ৰ 
শ্লীউদ্ধব উবাচ ॥ ৰ 
বিদ্রীবিতো মোহময়োধন্ধকারো য আশ্রিতো ৃ 

মঞ্নাত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎমমানৈশ্বর্ধযায়েতি যাবৎ কল্পতে যোগো। ভবতি ॥ ৩২। 
আদর্শিতো। যোগমার্গো যশ্মৈ সঃ॥৩৩। র 
গ্রাথয়েণ ব| ঘূর্ণং ক্ষুভিতং চিত্তং ধৈর্যোণ বিষ্টত্য বছ মন্যমান আম্মানং কৃতার্থং 

মন্যমানঃ ॥ ৩৪ ॥ 

মে ময়! য আশ্রিত আসীৎ স তব সরিধানেনৈব বিদ্রাবিতঃ প্রবভবস্কি কিন, বাধাট়ে ৷ 
০ 

ক্রমমন্দভঃ | 

এবমামমাগর্শিতো। ফোগন্ড স্বেন মংযেগন্ত মার্গো বট্যৈ সঃ ৩৩ ॥ 

বভ্মন্তমান ইতি। মুহুরুচ্ছলদ্ধিয়োগ ছঃখাবরণাঁয় তাদ্রশ তছ্পদেশ গরসাদদ লাভমন্র.. 
হ্বতগা ভাবনয়াস্মন মুর্লাসায়তুমিচ্ছ্লিভ্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

মোহঃ পুনভ্তৎ গ্রাপ্তাসংভাবনাদি ময়: তজ্রপো যে! অন্ধকারে! মর়াশ্রিত: শপ তব 
৫০৫ পর পক আর জপ 

সমর্পণ করেন ॥ ৩২ ॥ 
শুকদেব কহিলেন উদ্ধব এই প্রকার গ্ীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ধবক 

বিশেষ রূপে যোগ মার্গ দর্শন করত অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক অশ্রঃ পরিঞ্লীত . 

লোচনে স্তব করিবার মানস করিয়াও ক রুদ্ধ হওয়াতে আর কিছুই 
বলিতে পারিলেন না. 1 ৩৩। : 

হে রাজন! (পরে প্রণয়েতে ঘৃর্ণমানন চিত্তকে বনু প্রকার ধৈর্ধয 
দ্বার বশীভূত কত মস্তক দ্বার শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিজ্দ স্পর্শ করত 
বন্ধাঞ্জলি হইয়া ভরীহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

]+ উদ্ধব-এছিলেন, হে অজ! হে আদ্য! যে হেতু আমি ০ 

পা ৫0৪০ ও শপ স্পা শি ২ কত পচা: পা সত সপ ৯৪ পদ পপ ০ শত পা পা রা শিস সপ পপ শিপ পরপ্্্পস 

7৮১ 



১০: ২৯অ ] জ্রীমস্তাগবতম্। ৫২১ 

মে তব সন্নিধানাৎ | বিভাবসোঁঃ কিন্ন, সমী 
পণান্য শীতং তমো৷ ভীঃ প্রভজন্ত্যজাঁদ্য ॥ ৩৫ ॥ 
প্রত্যর্পিতো মে ভগবতামুকপ্পিনা ভূতাঁয় 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ | হিত্বা কৃতজ্ঞ স্ব 

পাদমুলং কোহন্থৎ সর্ীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ং ॥ ৩৬ ॥ 

বৃরুশ্চ মে স্ুদৃঢঃ ন্নেহপাঁশো দাশার্হ 
রণাদ্ধক দাত্বতেষু। প্রমারিতঃ স্যস্টি 

সমর্থ। ভবস্তি অজাদা বঙ্গণোপি জনক ॥ ৩৫॥ 

কিঞ্চ যদাপি তব সন্নিধান।দবগতঃ হথাপান্থকম্পিনা ভবত। বিজ্ঞানময়: গ্ররদীপশ্চ 

গ্তার্পিহ! স্বমায়য়াপহহাতঃ পুনঃ সমর্পিতং অতস্তব কৃতজ্ঞঃ যন্বয়। কৃতমনুগ্রহং সকো! 

নাম ত্ব্দীয়ং পাদ্মূল" হিত্তান্তচ্ছারণং সমীয়্াদাশ্রয়েৎ 1 ৩৬ ॥ 

 কিঞ্চ দাপাহাদিবু বন্বয়। শ্বমায়য়। স্নেছপাশঃ গ্রসারিতঃ স ত্বয়ৈব আত্মনতত্ব জ্ঞাম 

ফ্রেমসন্দর্ভঃ | 

সন্নিধানাৎ কপাবলোকাদি বর্ষি সাম্লিধা শ্বভাবাদেব স্বয়ং বিদ্রাবিতোহ্ভূৎ কিমুত তাদুশো প 
দেশাদিভার্ধঃ ॥ ৩৫ 1 ৩৬1 

কিঞ্চ স্যর বৃদ্ধয়ে শ্বমায়য়! ষঃ দ্সেহ পাশ স্তবয়! প্রসারিতঃ স ময়। তৃহৃক্েণাত্ম শ্বোধ 

হেতিন! বৃর্ুঃ| কিস্তুভবৎ সন্বন্ধেনেব তেধু সময়] স্বীকৃত ইতার্থঃ। যন! মে ময়া 

রাশার্াদিযু ত্বশ্মিলনাৎ - পূর্ব স্েহ পাশে! বৃরূশ্ঠ ছিরোপি ক'স বধানন্তয়ং লয়মে 
জর ইস 

আশ্রয় করিয়াছি, অতএব আপনার সন্নিধান বশত আমার, মোহময় 

"| জন্ধকার কোথায় চলিয়! গিয়াছে সুর্যের সমীপ গত ব্যক্তির সন্বন্ধে 
কি আর শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে ॥ ৩৫॥ 

1. আপনি অনুকম্পা পূর্বক এই তৃত্যের প্রতি বিজ্ঞানময় প্রদীপ 
অর্পণ করিয়াছ এবং এই রূপ অন্যকেও প্রত্যর্পণ কর, অতএব কোন্ 
কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপনকার পাঁদ মুল ০৮৪৪ পূর্বক মঅন্য অঙ্গ রত্যঙ্গের 
শরণাপন্ন হয় ॥ ৩৬ ॥ | 

হে রুষ্খ! আপনার সৃষ্টি বৃদ্ধির নিষিত্ত স্বীয় মায়া দ্বারা আপন! 
কর্তৃক প্রসারিত আমার রুষিঃ অন্ধক সাত্বত কুলে দৃঢ় বন্ধ ন্রেহপাশ, 



৫২২ স্রীম়ভীগবতমূ । [ ১১ ২৯ 
শপ আস ও এরি আরও ৫. হর. ভর তা ০৩ পপ পপ 

ূ বিরৃদ্ধয়ে ত্বয়। স্বমায়য়াহা তু সববোধহেতিন। ॥ ৩৭ ॥ 

| নমোহস্ত তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মা 
যথ। তচ্চরণাস্তোঁজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ 2৮ ॥ 

স্রীভগবানুবাঁচ 
গচ্ছোদ্ধব ময়াদ্িষ্টে। বদর্ধযাখ্যং মমাশ্রমং। 

টা 
শস্ত্েণ বুরুঃ ছিন্ন: ॥ ৩৭7 

এবং যদ্যপি ত্বয়। বহকৃতং তথাপোতাবৎ গ্রার্থয়ে ইতাাহ নগোহন্বিন্তি অনুসাধি অন্তু 

শিক্ষয় অনুশ।সনীয়মাহ যথেতি মুক্তাবপানপায়িনী ॥ ৩৮ ॥ 
তছুক্ঞং ওমিত্যঙ্গীকৃতা তথাপি ময়! দিষ্টো৷ লোকসংগ্রহার্থমেতাবৎ কৃর্ধ্বিত্যাহ 

ূ 
| 

ক্রমসন্দর্ডঃ | ৰ 

স্বমীয়য়। ভক্ত বিষয় কৃপয়। স্ষ্টি বিবৃদ্ধয়ে জগতঃ শ্বন্মিং স্তাদৃশ স্নেহ সমুদ্ধয়ে গ্রসাবিত ঃ | 

কীরৃশ্ব। হ্বমায়য়া আত্ম শুবোধন্ত ব্রাহ্গণানুভবন্তাপি হেতিনা ছেদকবপয়েভার্থঃ। ততঃ | 

স কথং ময়! তাজ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ ৃ 

তথাপি পরমাভীষ্টং তব রুপয়ৈব সংপত্ভত ইন্চি পুণঃ সকাকু প্রণমন্ প্রার্থয়তে ' 

নমোস্বিতি। মা" প্রপন্ন মন্ুসাধি সংপাদয়েনার্থঃ। ভম্তাশ্চ গ্রুপত্তে বৈশিষ্ট্যায় স্পৃহয়। 
শাহ যথেতি ॥ ৩৮ ॥ 

যদ্যপি তব প্রার্থিতা মচ্চরণবতিঃ সিদ্ধেব চ সাচ মদ্বিরহেণ শ্বতএব বৃদ্ধিমপুযুপৈষাতি 

ততো! ন তদর্থং মাধনান্তর মপেক্ষতে। তথাপি মদ্বিবহেণ যম্বমবস্থাং কষ্টং করিষ্যতি 

তল্লেক শিক্ষার্থ২ সাধনানুরূপেশৈব কুক । নতু হঠাছুপতাপাদিনা। ভত্শ্চ লোক 

শিক্ষা! লক্ষণ মদভীষ্ট স'পাদনে কতে ত্বদভীষ্টমপি সেত্ম্ভীতাশয়েনাহ গচ্ছেতি সার্ঘ 

চতৃফেণ। তত্র গচ্চেতোবাজ্ঞাপন মন্যদন্যতু তত্র গতত্বেন স্বভাবেনচ স্বন্ঠঃ সতম্ততীতমু 

আপনার আত্ম জবান উপদেশ দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 
হে মহাঁযোগিন্ ! আপনাকে নমস্কার করি, আমি আপনার শরণ পন্ন, 

আপনি আমকে শিক্ষা দিউন, আপনার পদপদ্মে যে রূপে আমার দৃঢ় 

ভক্তি সম্পন্ন হয় ॥ 2৮ ॥ 
ভগবান্ কহিগ্লেন, ছে উদ্ধব। এক্ষণে আমা কর্তৃক আদি হইয়! 

বদরিকাশ্রমনামে আযার ধামে গমন কর, তথায় গিয়া আমার পাদরজে 

 ভীিটিানিররারারারিররারিরারিররানিরিরানারারিনিনি . 

সুতি সপ্ত সপ সপ পা 



১১স্ক ২৯ত ] | স্তীমষ্ভঠাগবতম্ | | ৫২৩ ! 

তত্র মৎ পাদতীর্ধোদে ক্ানোপম্পর্শ নৈঃ শুচিঃ ॥ ৩৯। 
ঈক্ষয়লকনন্দায়। বিধৃতাশেষ কল্মষঃ। 
বঘানে। বজ্কলান্যাঙ্গ বন্যভূক্ স্থখ নিস্পৃহঃ ॥ ৪০ ॥ 

ৰ তিতিক্ষু দ্বন্্রমান্রাণাং স্ুশীলঃ সংযতেক্দজ্রিয়ঃ। 
শাস্তঃ সমাহিত ধিয়! জ্ঞান বিজ্ঞ!ন সংযুতঃ ॥ ৪১ ॥ 

মত্তোনুশিক্ষিতং যতে বিবিজ্ুমনু গাবয়ন। | 
এস পপ আপ পপ সপ পপ পপ পাপ পাশ পাপী শাক শিল্পা সস পা সপ পাপা পপ পাপী ০ ওল পপ ৮ পা আল ওতাজ। | রতন ওত এ জিপিজ্পা্স্পাপাসি পপ 

গচ্ছেতি আদিষ্টৌ নিযুক্ষঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ন্নানাদেঃ পুর্ববং মব তৎ পাদোদক তীর্থ ভূতায়াং অলকনন্দায়। গঙ্গায় ঈক্য়া বসানঃ | 

পরিদধানঃ ॥ ৪০ ॥ 

দন্দমাত্রাণাং শীতোষাদি বিষয়াণাং সুশীল 'মার্জবাদি স্বভাব: ॥ ৪১ ॥ 

তে ত্বয়! বিবিজ্তং হববিচারিহং ॥৪২ | 
সপ পাশ ০ পি প  পস্পিস্পী পাশপাশি সত ০ মী, পপ পিস পরা শি সী আপ পা সি ব 

' করমসনদ্ঃ | 

| বাদ মাত্রং। তত্র মদেত্যাদি চতুষ্টং গতত্বেন শখ নিম্পৃহদ্বাদিকং শ্বভ।বেনৈবেতি জ্বেয়ং। 
বদর্ধ্যাখ্য মিতি হরে গ্রস্থপন মত্র মম মুহুলী'লাময় ভূমাবস্ত বিয়োগাতুরন্ড স্থিতে কচ্ছ1তি 

 শয় এব শ্তাদিতাভিগ্রায়াৎ। শীক্ষয়| হেতুনা অলকনন্দায়া বিধৃত মশেষ কলাষং হুষ্ট ্ র্শ 
|  নাদদিকং দ্ুঃখং যেনেতি তু বাস্তবার্থ । বিবিক্তং মুবিচারিতং যথ। তচ্চরণাস্তোজ' ইতোতৎ 

| পর্যাবসানং যত্তদেবেন্যার্থ: | তিশ্রঃ কনিষ্ঠ মধামোত্মত্তবেন প্রসিদ্াস্তাস্ত। গতী রতিক্রম্য 

ততস্তাভাঃ গ্রসিদ্ধান্ডযোপি পরামুংকষ্টামেযাসি । তাং কামিতি শঙ্কিযাতেইসাবিতি কুপয়। 

স্বয়মেবাহ মামিতি। যখৈবোক্তঃ গ্রুমদভুনিংগ্রতি সর্ব গুহাম্মিন্ঠাদৌ মামেবৈষাসি 

ৰ সতাং তে ইতি ॥৩৯॥ ৪,1৪১ ॥৪২॥৪৩ ॥ ৪3 ॥ ৪৫ 178৬ ॥৪৭॥ 
| 228৯5 

পবিত্রীরুত তীর্থজলে স্নান ও স্পর্শ দ্বার] শুচি হও ॥ ৩৯ ॥ 
এব স্থাখেতে নি্গৃহ হইয়া বল পরিধান পূর্বক বন্য ফল. ভোজন, 

করত অলকনন্দ। দর্শনে অশেষ পাপ হইতে যুক্ত হও ॥ ৪০॥ 

|. শীতোষ্াদি ঘন্ মাত্রে তিতিক্ফু, হৃশীল ও সং্বতেন্দরিয় ও শাস্ত 

সমাহিত হইয়া বুদ্ধিযোগে জ্ঞান-বিজ্ঞান তৎপর রে ৪১ ॥ . 

আমা হইতে বিস্তারিত রূপে যাহা. তুমি শিক্ষা কৰিলে তত্বিষয় চি্তা 

সি আদ পন ও এ ক ০৮০, ০ সস, আস এ পপ লস ৮৮. লগ ও লা সা পা 



জা _ 

৫২৪ স্তীম্াগবতম্ । [ ১১স্ক ২৯অ 

টিটি ৯ পাস সপ পট পাপ পপি | পপ পপ | পা | পপি বাস আপ সপ ৮০০০ সস 

ময্যাবেশিত বাক চিত্বো মন্ধর্ম নিরতো ও ভব ৷ ৪২ 

অতিব্রজ্য গতীস্তিমে মাষেষ্যসি ততঃ পরং ॥ ৪৩॥ 

শ্রীগুক উবাচ ॥ 
স এবমুক্কে! হরিমেধসোদ্ধবঃ প্রদক্ষিণং তং 

পরিহ্তা পাদয়োঃ | শিরো নিধায়াশ্র 

কলাভিরার্রধীন্ত মিঞচদদ্বন্বপরোপ্যপক্মে ॥ ৪৪ ॥ 
সুচুন্তাজ স্নেহ বিয়োগ কাতরো নশরু,বংস্তং 
পরিহাতুমাতুরঃ । কৃচ্ছং যষৌ মৃদ্ধনি ভর্তৃ 

ভ্রিত্র: ব্রিগুণাত্সিক! গভীরতিক্রমায | ৪৩ ॥ 

হবিমেধসা সংসারং তরতি মেধ! ষন্ত তেন ্রীরুষ্জেন অধ্বন্থপরোপি ম্বথ ছঃখ 

বিনিম্ুক্োপি অপক্রমে নির্গমন সময়ে ॥88॥ 

কি ন্বহুত্তাজঃ ম্নেকে। বশ্মিন তেন বিয্লোগাৎ কাতরঃ ভীতঃ অহএব তং পরিহাতুং 

অশরু,বন্ আতুরে। বিহ্বলঃ সন্ কুচ্ছ,ং কষ্টং যযৌ প্রাপ ততশ্চ ভর্ত,ং পাছ্ছকে তেনৈব 
কৃপয়া দতে মুদ্ধি। বিভ্রৎ অতি নির্বান্ধ কপয়া তদাজ্ঞয়। তং পুনঃ পুন নর্সস্কৃতয যযৌ। 
অন্রচ পৃষ্ঠতোহস্বগমন্তর্কঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষম ইত্যাদি ভৃতীয়স্কন্ধোপক্রসোক্কামুসারেণ বদরিক1 

শ্রমং গচ্ছন্ ভগবন্ঠঃ গ্রভাস যাত্রামুপশ্রতা শনৈঃ পৃষ্ঠতে। গতঃ সন্ উপস্বত নিঅকুলং 
সিজন 

করত বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ পূর্বক আমার ধর্ম্নে নিরত হও ॥৪২ 
এবং ভ্রিগুণাত্মক গতি অতিক্রম করিয়! আমার পরম গতি লাভ 

সহকারে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৪৩॥ ৃ 
শুকদেব কহিলেন, উদ্ধব শীতোষ্ণাদি দ্বন্ব রহিত হইয়া ও শরীক 

কর্তৃক এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়! তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত তীহার 
পাদপদ্ে মন্তক প্রদান পূর্বক গদগদ চিত্তে গমন কালে অশ্রুকলায় 
অভিষিক্ত হইতে লাখিলেন ॥ ৪৪ | 

তখন উদ্ধব শরীরের হ্বহুত্তযজ স্মেহ বিয়োগে কাতর হইয়া! আতুর 
হৃদয়ে কোন প্রকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না, 
তথাপি তীহার পাঁভুকা বয় মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 

» হী 



১১ক্ক ২৯অ ] জ্ীমন্ভাগবতম । ৫২৫ 

পাছুকে বিভ্রন্নমন্কৃতা যযৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ততস্তমন্তহ্দি সংনিবেশ্ট গতো। মহ 
ভাগবতো। বিশালাং। ষথোপদিষ্টাং 
জগদেক বন্ধুন। তপং সমাস্থায় হরেরগাদগতিং ॥ ৪৬ ॥ 

ষ এতদানন্দ সমুদ্রে সংভৃতং জ্ঞানাম্বতং 

ভাগবতায় ভাষিতং। কৃঞ্জেন যোগেশ্বর 

সেবিতাঙ্বিণ। সচ্ছ দ্বয়। সেব্য জগন্ছিমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ 
ভবভয়মপহর্ত,ং জ্ঞান বিজ্ঞান সারং নিগমকুছুপ 

শত গরারাটি 

ভগবস্তং একাস্ছে দুষ্ট তৎকাল প্রাণ্ডেন সৈত্রেয়েণ সহ পুনঃ রপয়।- ভগবহে!পদিষ্টং 
তত্বমাকলযা তদাজ্ঞাতে। যষাবিতি জ্ষ্টবাং ॥ ৪৫ ॥ 

বিশালাং বদরিকাখ্রমং গনঃ সন্ হরেও্গতিং অগাৎ কথং ভূন্তাং তেনৈব জগদেক 

বন্ধুন! বথোপদিষ্টাৎ তদামৃতত্ং শ্রতিপদামানে। ময়াত্ম ভূগ্নায়চ কল্পনে বৈ অতি ব্রজা 
গতী স্তিজো মামেষাতি ততঃপরগিতোবমুক্ প্রকারাং ॥ ৪৬ 

আনন্দসমুদ্রে। ভগবস্তক্কিমার্গঃ তশ্পিন্ সংভূৃতমেকীরুত' এতৎ বঃ সং শ্রদ্ধয়া আমেবা 

ঈষদপি মেবিতব। বর্ততে সবিমূচা্ত ঈতি কি" বক্তবাং | তৎ মঙ্গেন জগদপি বিমুচাত 
ইন্কার্থঃ ॥ ৪৭ ॥ 

এবং ক্কৃতোপদেশং জগদগুকং গ্রাণমতি ভনভয়মিতি ভনঃ সংসার: 'ভয়* চ জরা রোগদি 
ক ০ আমা এগ চি সাপ ও পাপ | জা স্ চপ পপ এর ০ এ সপ পাপন ক জর কি 

ক্রমসন্র্ভঃ ৷ 

একোহবতার স্তাবন্তবভয়মিত্যাদি লক্ষণং | অগন্তত্বমৃতাদি লঙ্গণঃ | যর্দাপোবমেকং 
পা 

করত অভি কষ্টে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ 
আনস্তর মহাঁভীগবত উদ্ধব জ্ীরুষ্ণকে অন্তন্থদয়ে সন্গিবেশ করাইয়! 

তপস্তা। অনুষ্ঠঠন করত জগন্বদ্ধু কর্তৃক যখোপদিষ্ট হরির গতির্ূপ বিশাল 

বদরিকাশ্রমে ক্রমে ক্রমে গিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ 
যোগেশ্বর সেবিত ভ/কুষ। কর্তৃক ভাগবত জেষ্ঠ উদ্ধবের প্রতিভাধিত 

এই আনন্দ সমুদ্র রূপ জ্ঞানাস্থত যে র্যক্তি শ্রদ্ধা দক সেবা করেন 
তিনি মুক্ত হয়েন ॥ ৪৭ ॥ 

যে নিগম কর্তা ভবভয় অপহরণ করিবার নিমিত্ত বেদ হইতে সার. 
হিরন. 

উস ৮৭ বি সপ 0 এপাররারগ “চাপ 



সি শি শপ অস্পি এ শট শি সপ | পিজি ক স্ সি সপ আগ আছ শপ পপ্পাসপলাপ | পি শপ 

৫২৬ জ্রীমন্ভ'গবতম্ | [ ১১ক্* ৩০অ | 
০০ 

জহর ভূঙ্গবদেদমারং । অম্বতমুদধিতশ্চাপায়য় 

ভূত্যবর্গ।ন্ পুরুষমবষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোন্যি ॥ ৪৮ ॥ 
ইতি শ্রীভীগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাঁং সহিতায়াং বৈয়াসিক্য।ং 

একাদশস্কন্ধে প্তীভগবদুদ্ধব সম্বাদে বদর্ধ্যাশ্রম গ্রবেশ একোনব্রিংশো- । 
ধধ্যায়? ॥ % ॥ ২৯ ॥ % ॥ ূ 

্রীরাজোবাচ | 
টিরিহি ০ সস 

নিমিন্তং ততুভয়ং নিবৃত্তানাং প্র্তানাঞ াবর্দাপাং যথ। যোগামপহর্তং যোহমৃতদ্বয 

মুপজে উদ্ধৃতবান্ হদেবাত বেদলারং একং কি" তৎ জ্ঞান বিচ্ান বূপঞ্চ তং সারং শ্রেষ্ঠ 
ভূঙ্গবৎ ভূঙলে। যগ!। পুষ্পমকে।পয়ন্ এবামুহমুপমংহরত্ি তথ) স্বয়ং কত বেদান্ুসারেণৈব 

উদধিতশ্চৈকং হচ্টো ভয়* যথা! যথং ভূতা বর্গান্ অপাষয়ৎ তং নতে। ম্মি। যেনানুকম্পিতং 
বিশ্ব ুদ্ধব প্রশ্ন নির্ণষৈঃ। তৎ বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দন রূপিণ* ॥ ৪৮। 

॥*%* ॥ উনি একাদশে উনভ্িংশঃ ॥%॥ 

ত্রিংশেত গ্রাগুপক্ষিত্ত মৌধলচ্ছলতো হরিঃ | স্বধাম গম্ভমনিচ্ছন্ সংঞহার নিঙ্ং 

কুলং। বিরাগায় পুব! ঘোরমুপক্ষিপ্তধ হি মৌষল'। কথাবসানে তত্রৈব বিশেষং পরি 
পৃচ্ছতি ॥ *॥ 

৫ আপ এর পপ লস সপ আস সস সপ পপ, এ এ সপ 

ক্রমসনাভঃ ৷ 

গুণন্বেন দ্বয়মপি নমনীয়ং তথাপ্যাদ্যং প্রথমং কৃষ্খসংজ্ঞং নতেো|ন্নীতি তদ। তশ্তাদরো! 

দর্শিতঃ। যুক্তমেবচ তন্ত হর্দিতি তং বিশিন্ট 1 পুরুষং সর্বাদিমিত্যর্থঃ | পূর্ববমেবাহ 

মিহাসমিতি তৎ পুরুষস্ত পুক্ষত্বমিতি শ্রুতেঃ খষভ' শ্রেষ্ঠং চেতি ॥ ৪৮ ॥ 

॥* ॥ ইন্যেকাদশ ক্রমসন্ধর্ভে একোনন্রিংশঃ ॥%॥ 
পট (পা 

রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সমুদ্রে হইতে সার রূপ অম্বতি আহরণ ৮৪ 
স্ত্যবর্গকে পাঁন করাইয়াছিলেন, সেই আদা, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সংজ্ঞ 
ঈশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥ ্ 

॥%॥ ইতি একাদশে একোনত্রিহশ ॥ &।॥ 
ত্রিংশ অধ্যায়ে যে মুষল উৎপত্তির কথ। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে 

শীকৃষ। স্বীয় ধামে| গমনেচ্ছায় সেই মুষল ছলে আপনার কুল সংহা'র 
করেন ॥ *॥ 



4 
| ১১স্ফ ৩০ ] শ্রীসত্ভাগবতমূ । 

ততো মহাভাগবতে উদ্ধবে নির্গতে বনং। 

ঘবারবত্যাং কিমকরোপস্তগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ১॥ 

ব্রন্মশপোপনংস্থকটে কুলে যাদবর্ষতঃ ! 
প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাং তন্ুং স কখমত্যজৎ ॥ ২॥ 
প্রত্যাক্রষ্টং নয়নমবলা যত্র মগ্রং ন শেকুঃ 

তত ইতি ক্রিভিঃ ॥ ১ ॥ 

্রহ্ষশাপোপ সংস্থষ্টে শ্বকুলে সতি। অয়ং ভাব: ভগবৰতি নহি শাপঃ গ্রাভবতি যাঁদব 

| স্বামুকরণাচ্চ সোই২পি কথঞ্িম্মাগ্ঠঃ অতঃ কিমকরোদিতি তদেতহুক্তং কণধতাজদ্িতি 

ূ  মর্দানেত্রাণামিন্ড সর্বেক্রিয়োপলক্ষণৎ। ২ ॥ 

'ৎ গ্রপ%য়তি গ্রত্যাক্রষ্টমিতি যশ্মিন্ রূপে মগ্ং নয়নং পরাবর্তায়িতূমবল! ন শেকুঃ 

| যচ্চ কর্ণরন্ধেণ গ্রবিষ্টং সৎ ন্াামাস্থবনি মনসি লগ্নং লিখিতমিৰ তিষ্ঠতি ততো ন সরতি 

| ৃ 

ৃ 

ৃ 
ূ 

ৰ 
] 

্ জ্ুমসনার্ভঃ। 

|. ॥১॥ কণমতাজৎ নদ্তাজদেবেত্ার্থঃ। ইতি স্বহার্দমপি স্পহীকৃতং তত্র হেতু: সর্ব 

| নেত্রাণাং গ্রেয়মীমিতি । সর্ব গ্রেমাম্পদত্বেন পরমাননন রূপত্যাগাদিতার্থথ। সর্মপদে' 
| নাতআ্মারামাদয়োপি গৃহাস্তে ॥ ২ ॥ 

ত্যাগ ম'ভবে পুন হেতুমাহ। প্রত্যাক্তষ্টমিত্ি। অবলা: সর্ব ভন্ত বৃন্দ প্রার্থনীয় 

প্রেমবশাঃ শ্রীগোপ্যে। যর লগ্মং নয়নং প্রত্যাক্রষ্ং ন শেকুরিতি তদ্রপং কথমন্তথ। কর্তূং 
শকোত গ্রণয় রলনয়। ধ্ৃতাজ্যি, পদ্মা ইতি বিরোধাৎ থাভি গ্রায়েপেবাহ কর্ণাবিষ্টম্মিতি। 

০০০০ 

রাঁজ। কহিলেন, মহাভাগবত উদ্ধব বনে গ্রমন করিলে পর ভূতভাঁবন 
, ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাঁয় কি কি কর্ম করিলেন তাহ বলুন ॥ ১॥ 

স্বীয় যাদব কুল ব্রহ্মশাঁপে আক্রান্ত হইলে পর যাদবশ্রেষ্ঠ গ্রাকৃ 
সকলের নয়নের প্রীতি জনক স্বীয় শরীর কি প্রকারে পরিত্যাগ 
করিলেন ॥ ২॥ 

যেশরীরে একবার নয়ন সংলগ্ন হইলে আর 'তাহাকে প্রত্যাবৃত 
করিতে কেহ সমর্থ হয় না, ধাহার কথ! একধাঁর মাত্র সাধুদিগ্গের কর্ণে 
প্রবি& হইয়া আত্মাতে সংলগ্ন হইলে তাহা! হইতে বিচলিত হয় না, 
যাহার শোতা কীর্ভ্যমান হইয়। কবিদিগের বাক্যে অনুরাগ জন্মায়, 



৮ 

৫২৮ ্ীমন্ভাগবতমৃ। [ ১১ক্* ৩*অ 

যচ্ছীর্বাচাং জনগ্নতি রতিং কীর্তামান! কবীনাং 

দৃষ্ট জিষেে যুধিরধগতং যচ্চ তত সাম্যমীয়ুঃ ॥ ৩॥ 
দিবি ভূব্স্তরীক্ষেচ মহোৎপাতান্ সমুখ্িতান্। 

 দৃষ্টাসীনান্ হবধর্্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদুনিদং ॥ ৪ ॥ 

শ্রীভগবানুবাঁচ ॥ ূ 
এতে ঘোর মহোঁৎপাত। দ্বার্বত্যাৎ যমকেতবঃ | ূ 

কর্ণাবিং ন সরতি ততে। ঘ মতামাত্বলগ্রং | 

| 

ওপর জর 

ন নির্গচ্ছতি যন্ত শ্রীঃ শোভা সংকীর্ত্যমানা কবীনাং বাচাং রতি যুল্লাম বিশেষ" জনয়তি | 

তেষাং মানং জগৎ পুজাতাং জনয় হীতি কিমুবক্রবাং মচ্চ বিষ্কোরূপং জিষ্টোরজ্জুনন্ত রথে । 
স্থিতং দৃষ্ট। যুধিমৃাস্তৎ মাম্য' সারূপামীয়ুং প্রাপ্ত: তৎ কেন রূপেখাতাজদিতান্বম: ॥ ৩ ॥ ৃ 

দিবি হ্র্ধাপরিবেশাদীন্ ভূবি কম্পাদীন্ 'মস্রীক্ষে দিগ্দাহাদীন মহোৎ্পাতান্ স্বয় র 

মেবোৎপাদিতত্বাং অগ্যৈ ছুর্প্রতিকারান্ ॥ ৪ | 

যমস্ত কেতবঃ ধ্বজ1 ইব মৃত্যু সুচকা| ইন্যর্থঃ নোহম্মান্ডিঃ ॥ ৫ ॥ 
সপ পক জল শা শা ও | জে পীক্কপাত | শপ পপি | ওত শশী টা শিপ | পিসী পাপ পা পপশিিপদ শি নিট টি শি নত 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 

সাং ভবদাদীনামাত্মারাম শিরোমণীনাং ভাগবত পরম হংসানাং | কিপ যত শ্রীরিঠি 

কবীনাং তাদৃশানামেব শ্রীরুষ্ণদৈপায়নাদীন!মিতি । বিশেষস্চায়ং হেতুরিত্যাহ দৃষ্টেতি। 

মৎ সেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়*। নেচ্ছন্তি মেদয়। পৃর্ণাঃ কুতোন্ন্তৎ কাল 

বিপ্লু্তং | তন্ত বা কথমন্যণ| নংভাবোতি ভাবঃ ॥ ৩। : 

অথ ভখৈবাভাাপগমা কেবলং নেন গ্রাপঞ্চিতমেন বর্ণয়তি দিবীতাদিনা। ॥8॥৫॥. 
॥৬।॥৭॥ ৮॥ 1 

পর সপ আপ স্পা পপ পপ শশী 

যুদ্ধকাঁলে অর্জুনের রথথস্থ ধ'হ।কে দেখিয়! ম্বত সৈন্গণ তৎ সামা 

প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেই শরীর তিনি কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন 
তাহ! বলুন ॥ ৩॥ ৃ 

খধি কহিলেন স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষে সমুখিত মহোঁৎপাত সকল 

অবলোকন করিয়! স্ুধন্মা সভায় আমীন যছুগণকে সম্ঘেধান পূর্বক 
শ্রীকৃষ্ণ এই সকল'কথা-ফছিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 

, ভগবান কহিলেন হে যছুশ্রেষ্ঠ গণ! সম্প্রতি দ্বাকাঁতে কাল 

টি ্ 2. 8: ঠ$ 
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মুহুূর্তমপি ন স্থেয়মন্তর নে যহুপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥ 
স্ত্িয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্থোদ্ধারং অ্রজস্বৃতঃ | 

বয়ং প্রভামং যাল্যামো যত্র প্রত্যক্ সরহ্বতী ॥ ৬ 
তত্রাভিষিচ্য গুচয় উপোষ্য সুমমাহিতাঁঃ। 
দেবতা: পৃজয়িষ্যাসঃ স্পনালেপনারহ্থণৈঃ ॥ ৭ ॥ 
ব্রাঙ্গণাংস্ত মহাভাগান কৃত শ্বস্তযয়না বয়্ং। 

গো ভূ হিরণা বাসোভিরগঁজাশ্বরথ বেশ্মভিঃ ॥ ৮ ॥ 
বিধিরেষ হারিউন্মে! মঙ্গলায়নমুত্তমং | 
দেব দ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ1 ৯॥ 

পাপা 

গ্রতাক্ পশ্চিমবাহিনী ॥৬ ॥ 
অভিষযিচা স্নাত্ব! ॥৭॥ 

ব্রাঙ্মণাং শ্চ তৈঃ রত শান্তিকাঃ সন্থে! গবাদিভিঃ পুজয়িষ্যামঃ ॥ ৮ ॥ 
বিধিঃ গ্রাতিকারঃ মঙ্গলায়নঞ্চ কিঞ্চ দেব ছ্িজ গবাং পুক্প। ভব উদ্ভব হেতুঃ. দেৰলোকে 

পরম রম উত্তবো ভবিষ্যতীতি ভাঁবঃ ॥ ৯ ॥ 
স্টপ পপ পপ পপ ৬৯ পা পর সস এ উর অপ 

ক্রমসনাভঃ | ্ 

অরিষ্টস্বস্বাদিকং গ্রপঞ্চাতীত স্বলোক প্রকাশ! বাণ্ডাভি প্রায়েণোকং ॥॥ ৯)।১৯ || ১১ 
পিস পাপী (জজ ররর টি 

চিছ্ু রূপ এই ঘোর মহোৎ্পাত সকল সমুপস্থিত হইতে লাগিল 
অতএব এখানে আ'র মুহুর্ঘমাত্রও আমাদিগের থাকা উচিত নয় ॥ ৫ ॥ 

এক্ষণে স্ত্রীলোক ও বালক এবং বদ্ধ সকল শঙ্খোদ্ধারে গমন করুন 
এবং আমরা সকলে প্রভাস ভীর্ঘে গমন করি, যেখানে সরস্বতী নদী 

পশ্চিম বাহিনী হইয়$ গমন করিয়াছে ॥ ৬॥ 
তথায় গমন পুর্ববক অভিষেক দ্বারা গুচি হইয়! উপবাস করত 

সমাহিত চিতে গন্ধ পুষ্পাদি উপহার ঘারা দঁবতাদিগের ' অর্চন] 
করিব | ৮॥ 
এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি, উৎকৃষ্ট মঙ্গল জনক ও অরিষউ নাশক, 

আর দেব ছ্িঙ্জ গোগণের পৃজ! সকল প্রাণির দেষলোকে গমনের 

শর পাপী আপা ০০ আট. জপ ৮ ৫ ৭ সপ জপ পপ পি অপ পা 

বিশিষ্ট উপায় 1 ঈ॥ 
ঠা ৫ রে বারন ৬ 
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ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য যচুৰৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ । 

তথোতি নৌভিরুতীধ্য প্রভাসং প্রযযূরথৈঃ ॥ ১০ | ূ 

তন্মিন্ ভগবতাদ্িউং যুদেবেন যাদবাঃ | 
চক্রুঃ পরময়! ভক্তা। সর্ধশ্রেয়োপরুংছিতং ॥ ১১ ॥ 

তত স্তম্মিন্ মহাপানং পপুমৈরেয়কং মধু । 
দিষ্ট বিভ্রংশিতধিয়ে। যদ্দ্রবৈভ্রশ্টাতে মতিঃ ॥ ১২ ॥ 

মহাপানাভিমতভানাং বীরাণাৎ নষ্উচেতসাং। আরকি সপ 

মধুদ্ধিষো! বাকামাঁকর্ণা তথেতাভিনম্দা উত্তীর্যঘয সমুদ্রং ॥ ১০ ॥ 
সর্ব শ্রেয়োপবৃংহিতগিতাত্র সন্ধিরার্ধঃ স্ভগবরতানু ক্তৈরপি সর্ব শ্রেয়োভিঃ মহিতং 

চক্রু,ং ॥ ১১ | 

পীয়ত ইতি পানং মৈরেয়কং মদ্দিরা বিশেষং মধু স্থরসং দিষ্টেন দৈনেন বিভ্রং 

শিতধিয়ঃ নহ্ন্যথ! তন্মলিন্ তছুচি ছমিতি ভাঁবঃ যন্ত দ্রটব রসৈঃ ॥ ১২ ॥ 

কৃষ্ণমায়। বিমুড়ানামিতি সুখো! হেতুঃ স'ঘর্ষঃ কলহঃ । ১৩। 
শিপ পপ শীল শি ীশিশি সপ সপ পির 4৯৮ অপ. পপ রস ওটা ক আন পপ 

ক্রমমনর্ভঃ | র 

তত ইতি দিষ্টং ভগবদিচ্ছ! বক্ষাতে হি। কৃষ্ণমায়েতি অনেন রা মায়াকৃত | 

মেবেদমিতি পুরো পি স্থা!পর়িযাতে ৷ তদেতদনুমারেণ বিরুদ্ধানি প্ুরাণান্তরাণি বাক্যালিচ | | 

মায়াক্কতানুবাদত্বেনৈব যোজনীয়ানি || ১২।। ১৩ || ১৭ ১৫।1১৬।।১৭।। ১৮1১৯ ॥ 

॥ ২৯1 ২১॥। ২২।। 
সত বউ ৫৮ ভা 

মধুসূদনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যদুবৃদ্ধগণ তথাস্ত বলিয়। 
স্বীকার করত নৌক। দ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথ যোগে প্রভাসে 
গমন করিলেন ॥ ১০। 

তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণ পরম তক্তি সহকারে ভগবান্ বাথ 
দেব কর্ৃক আদিষ্ট শ্রেয়ঃ সাধন সদায় ঘুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন ॥ ১১ ॥ € 

অনন্তর দৈববিভ্রংশিত যাঁদবগণ যে দ্রব্যে মতি ত্র হয় সেই 
মৈরেয়ক নামক সদ্য পান করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥ 

পরে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে বিমোহিত, মহাপাঁনাভিম্ত্ত,। নষ্উচেতা 
টি রি 

শা 

রশ শক 

পট্টি 

৪ 

১ 

্ ৮ 

১০০ 

৪ 

ঞ 

পা 
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পা শি শপ শপ শনি এ ক শপ! 

কৃষ্ণমায়! পদ সঞ্জ্ স্হান ॥ ১৩। 

যুযুধুঃ ক্রোধসংরন্ধ। বেলায়ামা ততায়িনঃ | 

ধনুর্ভিরমিভির্ভলৈ গ্দাভি স্তোমরপ্তিভিং ॥ ১৪ ॥ 

পতৎ পতাকৈ রথ কুপ্বীরাদিভিঃ খরোস্ট্র 
গোভিরহিষৈর্নরৈরপি । মিথঃ সমেত্যাশ 
তরৈশ্চ দুর্ধদাঃ হ্যহগ্থরৈদ'দ্তিরিব দ্বিপাবনে ॥ ১৫ ॥ 
প্রচান্ন সান্দৌ মুধিরূঢ় মৎসরাবক্রুর ভোগা 
বনিরুদ্ধ সাত্যকী। স্ুভদ্র সংগ্রামজিতো 
টাচ হি টিবািনন টিন ॥ ১৬॥ 

তন! যুযুধুশ্চ ॥১৪॥ 

পতন্থয ইতত্ভত শ্চলগ্কাঃ পতাকা! যেধু তৈঃ রথাদিভিমিপঃ সমেতা হন স্ত্বরিতার্ঘঃ 

দত্তির্টগ্রিব ॥ ১৫ ॥ 

মিথঃ সমেতোতান্ত এপ; প্রছায়েভাদি চতুর্ভিঃ গদৌ কৃষ্ণ ভ্রাতা একঃ পুজ্রশ্চাপর 
স্তে৷ সুমিদ্বানুরণাবিতি দৈর্ঘ্যমার্ং অস্ুরথ নামা বা কশ্চিৎ ॥ ১৬ ॥ 
পপ পা পাপ ০৯ পপ পা. ৯ পা পপ 

বীর গণের ক্রমশঃ পরস্পর মহা! কলহ উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ 
সেই আততায়ী গণ ক্রমশ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সেই সমুদ্র কুলে 

ধনু, অনি, ভল্ল, গদ1, তোমর, খাষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা পরস্পর মহাযুদ্ধ 
আরস্ত করিল ॥ ১৪ ॥ 

' যেমন বনে হস্তী সকল পরম্পর দস্ত স্বার। যুদ্ধ করিয়া পরম্পরকে 
হনন করে, তদ্রপ জেনেই ভুর্াদ যাবদ গণ রথ, হস্তী, খর, উদ্ত্র, গো, 

মহিষ, নর, অশ্বতর প্রভৃতি বারা ও শর দ্বারা! পরস্পর পরম্পরকে হনন 

করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৫ * 

পরে প্রছ্যন্ন ও সাম্ব, অন্রুর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, ভ্্ 
ও সংগ্রামজিৎ, এবং স্থমিত্র ও সৃরথ, ইহার! সাঁচলে বদ্ধ পরিকর 

হুইয়। যুদ্ধে আগ্ধমন করিলেন ॥ ১৬॥. ক 

টা রি রানির রা রারারালারারারা ৷ 

ূ 
ৃ : 
| 

ঞ সিটি সা এ ৩ পা পা পপ সপ শপ সপ পি শপ | পপি শপ শপ পেশী পপ আপ শত 

৮ 
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অন্যেচ যে বৈ নিশঠোল্সকাদয়ঃ সহজজি 
চছতজিস্তানুমুখ্যাঃ | অন্যোন্ত মাসাদাম 
দান্ধকারিতা জদ্ঘ, মুকুন্দেন বিমোহিত ভূশং ॥ ১৭ ॥ 

দাশাহ ভোজান্ধক বৃষিঃ সাত্বত! মধ্বর্বদ। 
মাথুর শুরসেনাঃ । বিসর্ভনাঃ কুকুরাঃ 

কুম্তয়শ্চ মিথস্ত জগ্ম, জুবিস্জ্য সৌহৃদং ॥ ১৮ ॥ 
পুক্রান্তযুধান পিতৃভি ভ্রণতৃভিশ্চ স্বত্রীয় 
দৌহিত্র পিতৃবা মাতৃুলৈঃ। মিত্রাণি মি্তৈঃ 
স্বহৃদঃ সবন্ৃত্ভিজ্ঞৃতীংশ্চাহন, জ্ঞাতয় এব মৃঢ়াঁঃ॥ ১৯॥ 
শরেষু হীয়মানেয়ু ভজ্যমানেষু ধন্ব | 

১ ০ আভ্পত্দ স্চ বা ভর শি রা ৭৮ পা পাত ০পসপাশীপাত পেস ৮ পথ পপ সপ পট্টি শি পপ ৯ পপ জপ শপ পাপা সপ পপ শা আজ আপ | শপ 

মদাদ্থেন মদতমস! বলাৎকারিতাঃ ॥ ১৭ ॥ 

দাশার্থাদয়ে! নব তত্তদ্বংশ্তাঃ অর্বদ| মাথুরাঃ স্থুরমেনাশ্চ তত্বদ্দেশীয়াঃ || ১৮ |। ৃ 

ভাতৃভিশ্চেতি ত্রাত্রাদি শববানাং সগ্রন্তি যোগিত্বাৎ ভ্রাতরে! মাতুল! ইত্যাদি জ্ঞেয়ং 

মিটি: মিজ্রাণিচ অহন্ হতবন্তঃ | ধন্বন ধনুঃযু জগ. জগুন্থঃ | ১৯ ॥| 

পরি লৌহদওাঃ ভূতা ধ্তাঃ তঞ্চ শীকফমপি || ২০ ॥ 
আনা 

মহতঅ্জি, শতজিৎ১ ও ভানু প্রভৃতি এবং নিশঠ ও উল্মুকাদি অন্য 

যে সকল লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার! মুকুন্দ কর্তৃক ধিমো- 

হিত হইয়া মদান্ধত1 বশত পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ 
দার্শাহ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ, সাত্বত, মধু; অর্ধ, মাথুর, শুরসেন, 

বিসর্জন, কুকুর ও কুস্তি, ইছারাও সৌহ্বদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরম্পর 
হনন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ 

সেই মুঢ়দিগের মধ্যে পুর পিতার সহিত, ভ্রাত। ভ্রাতার সহিত 
ভাঁগিনেয় মাতুলের /সহিত, দৌহিত্র মাতামহের সহিত, ভ্রাত্ পুক্ত 
পিতৃবোঁর সহিত; মিত্র মিত্রের সহিত, মুহাদ্ জুহৃদের সহিত এবং জ্ঞাতি 

সুতির সহিত, যু্ধী করিতে লাগিল ॥ ৯৯ 
পরে ক্রমশ শর সকল নিঃশেষিত হইল, ধু সকল ভগ্ন হ্ইদ 

. 
পারা ীপ- - | 



শা 

১১স্ক ৩*অ ] জ্রীমঙ্চাগবতম্। ৫৩৩ 

শস্ত্েষ, ্ ষীয়মাণষে, মুষ্টিভির্জত্,রেরকাঃ ॥ ২০। 
তা জ্রকপ্পাফ্ভবন, পরিত্বা ু ষটিনা ভৃতাঃ। 
জনি যন্তে কৃষ্ণেন বার্ধ্যমনশ্চি ত্চ তে। 

 প্রত্যনীকং মনামানা বলভদ্রেঞ্চ মোহিতাঃ। 

হস্যং কতধিয়ো রাজন্নাপতন্নাততায়িনঃ ॥ ২১ ॥ 

অথ তাঁনপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন। 
এরকামুষ্টি পরিঘো চরস্তৌ জন্মতুষু্ধি ॥ ২২॥ : 
ব্রহ্ম শাপোপস্থষ্টানাং কৃষ্ণ মায়ারতাক্সনাং | 

পর্্াক্রোধঃ * ক্ষয়ং নিন্যে বৈগবোধগ্লি ধথ! বনং 
শা শপ মসলা শা স্পা পোশাক তি পাশ পাপ পাপ জাপা ৭০৮ পপ সপ সস শপ 

ক 

গ্রাত্যনীকং পাতিন || ২১ ॥ 

এরক। মুষ্টি রূপৌ পরিধাবুদ্যম্য ॥ ২২।। 
স্গঞ্ধ। নিমিত্ত: চা ক্ষয়ং ৮৪ ॥ ২৩ ॥ 

পপি, ০-+৯০৭ ক লক: সদ সপ সা সপা শপ স। শিপিাস্পী পা 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
ব্রগ্ধশাপেতি ক্ষয়ং নিছাং ধমেতি বাস্তবোধর্থঃ। দৃষ্টান্থেচ। বনং তদনোস্তবাঁতি 

রিক্কমাগত্তক' 58081 বিদ্রাব্য তর্লিবাসমেৰ রিও তথা। ভূবোভ।র ইতি ব্যাখাত 

শি আপ পপ | আক সাকিল পা শী শিস শপ পপি শে তা সি পা পর আট সা পান এ পাশ জা শী পলা 

০তসপ শ্পাপপাপাপপপপ পাপ পাপী | পি ০ ০ শত সি পপ অথ পি সস পা এ লজ টস আপ পাশ 

শত্ত্র সকল ক্ষয় হইল দেখিয়। তাহার! এরক! রুক্ষ নকল হস্তে গ্রহণ 

করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ ৃ 

তাহার! সেই সকল বজ্ কল্প লৌহদ্ড এরকা হস্তে গ্রহণ পূর্বক 

শুক্র বধ করিতে অন্বরস্ত করিল এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও 

মোহে তাহাকে ও বলরামকে শক্র বোধে প্রহার করিল এবং অন্যান্য 

শঞ্রগণকে বধ করিতে কতসংকণ্প হইয়। গমন করিতে লাগিল ॥ ২১॥ 

পরে কৃ ও বলদেব ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়। বদ্ধ পরিকর এরকা 
হত্তে যুদ্ধে বিচরণ করত শক্রু হনন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ 

: ঘেমন বনোভূত অগ্নি দ্বার1 বন দগ্ধ হয়, ত্র ব্রন্মশাপ সংস্থষট 
কৃফ্ণমায়া বিমোহিত যাঁদবগণের স্পর্ধা ও ক্রোধ।এক কালে ক্ষয় 

পন এই রূপে সমুদয় স্বীয় কুল ন& হইলে পর ্রকৃষ্ণ : অবশেষে 



০৮ শপ পচ টন সপ ৭ ৯ হর প্রা পন সর স্ স্পশাশ হা ৮ শপ পদ পপ আস | জপ পা জি 5 পি পপি পি এ পে পর স্ব তত ও পচ তা সপ পপ সপ | 

৫৩৪ শ্রীমঘ্ভাগবতম্ । [ ১১ ৩০ 

এবং নক্টেষ্, সর্ক্বেষ্ কুলেষ্, গ্বেষ কেশবঃ। 
ক্গাবতারিতে1 ভুবে। ভার ইতি মেনেহষশে।ধিতঃ ॥& ২৩ ॥ 
রামঃ সযুদ্রবেলায়াং ঘোগমাস্থায় পৌরুষং । 
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাতানমাত্মনি ॥ ২৪ ॥ 

রামনির্যানমালোকা ভগবান্ দেবকীনতঃ। 
নিষসাদ ধরোপস্ছে তৃষ্ঠীমাসাদ্য পিগ্ললং 

বিভ্রচ্চতৃভূজং দ্ূপং ভ্রাজিষ্ গ্রভয়! স্বয়৷ | 
দশে! বিতিমির। কুর্ধবন্ বিধুম ইব পাবকঃ ॥ ২৫ ॥ 
ক পপ ০ পি আপ এ পপ | আপ পপ পাতা তা ২৩ পপ পন পা 

পৌরুষং যোগং পরমপুরুষপানলক্ষণ' * মেনাহ মংযোজোতি মামুষাং লোক: 

ভূলে1কং মন্গুধারূপতাং বা।। ২৪ ॥ 

ধরোপন্ছে ভূতলে ভ্রাজিষু রূপং ॥ ২৫ | 

ক্রমলনর্ভঃ । 

মেবাস্তি তাং স্তান্ত,। ্বয়মন্তর্ধানে হুঃখিত। স্তে পৃথিবা। ছুদ্র্ষ| এব স্থারিতি ॥| ২৩।। 

পুরুষস্ত শ্রীকৃষ্চন্ত যোগং নিহঠা সংযোগমাস্থায় নির্ধারধ্য আম্মানং প্রকটলীলায়াং 

গ্রকাশমাণে স'যোজ্য মছিক্নত্বেন বিভাবা ভূর্লোকং তত্যাজ ॥ ২৪ | 
রামনির্যানমিতি ষডভিঃ ॥ ২৫ || ২৬ ।। ২৭ ।২৮|1২৯।। ৩০ || 

পৃথিবীর ভার নিঃশেষে অবহারিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করি- 
লেন ॥ ২৩ ॥ রি 

পরে বলরাম সমুদ্র কুলে গমন করিয়া পরম পুরুষ ধ্যান লক্ষণ যোঁগ 
স।ধন পুরঃমর আন্নাতে আত্মার সংযোগ করত মনুষ্য লোক পরিত্যাগ 
করিলেন ॥ ২৪ ॥ ৰ | 

' ভগবান দেবকীনন্দন বলরামের নির্ধারন অবলোকন করিয়া শোকে 
তুফীস্তাব অবলম্বন পূর্বক স্বীয় প্রভা! ছারা ভ্রাজমান চতুভূর্ধি রূপ 
ধারণ করত ধুম শু স্বলত্ত অগ্নির ন্যায় দিক্ সকল তিমির শুন্য করত 
পৃথিবী পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন ॥ ২৫॥ 
নীতি টিভির - ষ্ 
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পি শে পপ জপ ০৩ পেপার আপ পাপী আপাত আ৯ পা পিন পপি তি পে পিস শ্পিসস পীাপাপাশ  জ পপ 

শ্লীবৎসান্কং ঘনশ্যামং তগুহাটকঃ বর্চানং | 
কৌশেয়ান্বরযুগ্মেন পরিৰীতৎ স্তমঙ্গলং | 
স্রন্দর ন্মিতবক্তাঁজং নীলকুন্তল মণ্ডিতৎ ॥ ২৬॥ 
পুগুরীকাভিরাঁমাক্ষং স্ফ,রম্মকর কুণুলং। 
কাটসুত্র বরন্গাসূত্র কিরীট কটকাঙ্গদৈঃ | 
হারনৃপুর মুদ্রাভিঃ শৌস্তভেন নিরাজিতং ॥ ২৭। 
বনমালা পরীতাঙ্গং মুর্তিমন্তি নি'জায়ুধৈঃ | 
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাধীনং পঙ্কজারণহ ॥ ২৮ ॥ 

মুষলাবশেষায়ঃ খণ্ডকৃতেযুলু্ধকো জরা। 
মুগন্তাকারৎ তচ্চরণৎ বিব্যাধ মুগশন্কয়। | 

শশী পপ শপ সপ পোপ পিপাসা পাপ সত শপ পপ সপ ৯ পা পসরা 

দেখান বণ শ্ীনৎদসাঙ্গিত্ি চত্রর্ভি: সুন্দরশ্রিতং বক |জং যন্মিন্॥ ২৬॥ 
'ৎ পুগুরীক সদভিরামে স্ন্দবেইক্ষিণী যস্মিন্ || ২৭ || 

বনমালয়! পরীনানি অঙ্গানি যস্মিন তৎ নিজাযুধৈশ্চ পরীঠাঙ্গং পঙ্কজাকুণং বামপাদ' 

দক্ষিণে উরৌ কৃত্বা আমীনং কপং বিভ্রং || ২৮ || 
জরানাম কশ্চিলুব্ধকে। মৃগয়, মৃগন্ত।স্তমিবাকারো যস্ত তং চরণং ॥ ৯৯1] 

বর পা্রসপা 

উাহার রূপ শ্রীবৎস চিহ্নিত, হপ্ত সুবর্ণ প্রত, ঘনশ্য।ম, কৌশেয় 
বসন দ্বয় বিশিষ্ট সুমঙ্গল, স্থন্দর হাস্ত যুক্ত, নীল কুন্তল ভূষিত বদন 
পদ্ম ও স্ুমঙ্গল ॥ ৯৬ ॥ ্ | 

. শ্বেত পনের ন্যায় মনোহর নয়ন, স্ফ,প্তি শালী মকরাকৃতি কুগডল, 
কটি সূত্র; উপবীত, কিরীট, কটক, আঙ্গদ, হার, নূপুর, কৌন্তভ বারা 
বিরাজিত ॥ ২৭॥ 

বনমালা ও মুত্তিমান নিজ অস্ত্র মকল দ্বার সুশোভিত, দক্ষিণ 

পাদোপরি রক্ত পদ্মের ন্যায় অরুণ বর্ণ বাম পদ স্থাপন পূর্বক 
আলীন ছিলেন 1 ২৮ ॥ 

ঘ্বষ্ট. মুষল।বশেষ অয়ঃ খণ্ড দ্বারা বাণ নির্শা।ণ করিয়া জর] নামক 
ব্যাধ উল্ত রূপে উপবিষ্ট শ্ত্রীকষের পাদপদ্নকে মুঁগের মুখের ন্যায় 
ঠ ___ 8 

(॥ ৬৮ ) 



৫৩৬ ভরীমন্ভাগবতমৃ। | ১১ক্* ৩*ম 

চতুডূজং তং পুরুষং দৃষ্ট। সকৃতকিন্তিষঃ | 
ভীতঃ পপাত শিরস! পাদয়োরস্থরদ্বিষঃ | 

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন । 
ক্ষস্তমহ মি পাপন্ত উত্তমঃশ্লোক মেহনঘ। 
যস্থানুস্মরণং নৃণ।মজ্ঞান ধ্বাস্তনাশকং। 

বদন্তি তন্ত তে বিষ্ঞোর্ময়াংসাধু কৃতং প্রভে]। 
তন্মাশ্ড জহি বৈকু্ঠ পাপ্যানং ম্বগলুরূকং । 
যথাপুন রহস্ত্বেবং ন কুর্ধ্যাং সদতিক্রমং ॥ ১৯ । 

যস্তাক্ম যোগরচিতং ন বিদু বিরিঞ্চো রুদ্রোদয়ে। 
হস্য তনয়।ঃ পতয়োগিরাৎ যে। ত্বন্মীয়য়াবিহিত 

দৃষ্টয়ঃ এতদঞ্জঃ কিন্তস্য তে বয়মসদগতয়ো। গুণীমঃ ॥ 
স্পেস 

৮ শা পাপ উপপ্সসপা-পআা্াপপ-পাপপ প শপ 

ব্রহ্মশাপ কৃতমেতৎ নতু তবাপরাধ ঈতি চেদত আহ যন্ত তবাত্মযোগ রচিতং স্ব।ধীন 

মায়। রচনং বিরিঞ্ঃ অন্ত তনয় রূদ্রাদয়ঃ যে চান্তে গিরাং পতয়ো ভ্ষ্টারঃ তেপি ন বিছুঃ 

তন্ত তেহচিস্থামায়ন্ত এহদ্বঙ্গ শাপাদি অঞ্জঃ অঞ্চম। অসদগতয়ঃ পাপষোনয়ে। বয়ং কিং 
শী আপস্ক হজ 

সপ | জা পি আন পাপ ওপ্্পীপ পপ শগ এশা পিপিপি 

সত আরা ৩ টু জরা ও 

বোধ করিয়। স্ব্গশস্কায় সেই শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল, পরে 
সেই চতুভূ'জ পুরুষকে দেখিয়া স্বীয় পাপ বোধে তাঁহার চরণে অবনত 
হইয়া পতিত হুইল এবং কহিল হে মধুসুদন! আমি ন| জানিয়। 
এই পাপ করিয়াছি, তুমি আমাঁকে ক্ষমা কর, যাহার স্মরণ করিলে 
অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট হয, সেই বিষ তুমি, তোমার গ্রতি আমি অত্যস্ত 
অগাধু ব্যাবহার করিয়।ছি, হে গ্রভো। হে বৈকুষ্ঠনাথ! আমাকে এই 
রূপ অনুগ্রহ কর, আমি পাপী, লুন্ধক, যাহাতে আর আমাকে এরূপ 
কর্ম করিতে ন। হয় ॥ ২৯। 

' বিরিঞ্ি ও বাঝ্পতি রুদ্র প্রভৃতিরা তোমার মায়া ছার! বিহুত 

দৃষ্টি হইয়। যখন তোমার মায়া রচনা জানিতে পারেন না, তখন অতি 
| নরাধম আমি তোমার কি স্তব করিব ॥ 



রী | 
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শ্ীভগবানুবাচ ॥. | 

মাভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কতো হি মে। 
'যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গ, মুকৃতিনাং পদং ॥ ৩০ | 

ইত্যাদিষ্টো। ভগবতা কুষ্জেনেচ্ছাশরীরিণ!। 
ব্রিঃ পরিক্রম্য ত্বং নত্ব! বিমানেন দ্দিবং যযৌ |, 
দারুকঃ কৃষণপদবীমন্িচ্ছমধিগম্যতাং । 

বাঁয়ুং তুলসীকামোদমাত্রয়ভিযুখং যযৌ ॥ ৩১ ॥ 
তং তত্র তিগাছ্যতিমায়ুধৈর্বতিমশ্বখমূলেকত ূ 

গৃণীমঃ কথং বর্ণয়ামঃ অতস্তদাত্তাং তদগু মাং জহীতি ভাবঃ ॥ ৩০। 
উচ্ছ! শরীরিণ! ইত্যান্তায়ং ভাবঃ শুদ্ধ সন্থমন্ীং নিজাং রীমুন্তিমন্তর্ধায় তত প্রতি কৃত্যৈবং 

বিড়ম্বনমাত্রমিতি এহদেব ক্ুটী করিষাতি দেবাদয়ে! ব্রঙ্মমুখ। ইত্যাদিন! ॥ ৩১ ॥ 
ত* গতিতং তত্র দুষ্ট তস্য পাদয়ে। নিপপাত ॥ ৩২ ॥ 

পা শ এক সপ | উপ 
পপি পপ পন জা ভিউ ০০৮ পা পি রা, কল পা পপ পর ও» ০৯» ০. ৯৭ রা রা প-এ-৮-০০- বাপ ওটি ৮০২০৬ পি 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ইচ্ছা শরীরেণেতি ইক্ষাধীনং শরীর যস্ত তেল । তরিচ্ছয়ৈব তদাবির্ভাবে! জাঁয়ত 
ইতি। তন ছি উনার রহ? ভাবামিতি ভাবঃ 1 ৩১ ।। ৩২॥। 

নট ভগবান্ কহিলেন হে জরে ! তৃমি ভীত হইও নাঁ, গাত্রোখান কর, . 

এ সমুদায় আমারই মায়াকৃত, তুমি আম! কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া 
ূ পুপ্যবান্ লোকের প্রাপ্য স্থান স্বর্গে গমন কর॥ ৩০ | 
সু ইচ্ছ। শরীর ভগবান্ ভীকৃষ্ণ কর্তৃক লুদ্ধক এই রূপে আদি হইয়া 
তাহাকে তিন বার প্রদক্ষিণ পুর্ববক প্রণাম করিয়া! বিমানে আরোহণ 
করত স্বর্গে গমন করিল। এমত সময়ে দারুক নামক শ্রীকুষের সারথি 
তৎপদবী প্রার্থনায় তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত 
হইয়া তুলসী গন্ধ বিশিউ বায়ু আস্তাণ পূর্বক ' স্রীক্ণের অভিমুখে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল ॥ ৩১ ॥ 

এবং সর্বাস্ত্রে আৰৃত, অশ্বখমুলে উপবিষ্ট, গ্রকাঁশষান, স্বীয় 
+ 



গর ৬ 
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'. ফেতনং পতিং। স্নেহপ্লতাত্বা নিপ 

পাত পাদয়োরথাদবপ্র,ত্য সবাম্পলোচনঃ। 

অপশ্যতস্তচ্চরণ।ন্বুজং প্রভো দৃষ্টি গ্রণক্টা 
তমসি প্রবি৪। | দিশো নজানে নলচ্ে 

চ শীন্তিং যথ] নিশায়ামুড়ুপে গ্রণষ্টে ॥ ৩২ ॥ 

ইতি ব্রবতি সূতে বৈ রখোগরুড়লাগুনঃ। 
খমুংপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজঃ উদীক্ষতঃ | 

ত্বমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষণ প্রহরণানিচ | 
তেনাতিবিন্মিতাত্মানং সুতমাহ জনার্দনঃ ॥ ৩৩॥ 

০৯৯৫ পপ ৮৯০৯৮ পপ পপ পপ আপ পাপা পপ পা পোপ শশা পপ পপি শাসিত শিস্পী? 7 পিপিপি শশী পপ 

উদীক্ষমাণন্ত মৃতন্ত সতঃ॥ ৩৩ ॥ 

7. ক্রম সন্দর্ভঃ | 

ইতি ক্রবতীন্তি মদ্যপ দশমে রথা বুপস্থিতে। সদা: মসুতৌ স পরিচ্ছদৌ ইতানেন 

দারুকস্যাপি রথাদিবদেবাগমনং যৃক্তং। শণথ।পাত্র তশ্ত স্তস্ভনং তদেক নির্বাহোত্তর সর্খ 

সংপাদনাভিপ্রায়েণেবেতি গমানে ॥ ৩৩ ॥ 

আপপিপিসপপপ পাপ পািলপস পালি পিস 

৮ চাহ টপ পা 

গতিকে দর্শন পুর্ব্বক বাম্প পূর্ণ লৌচনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! ক্লে 
ভরে আসিয়! ঈ্ীকুষ্ণের পাদপন্মে পতিত হইল এবং কহিল হে প্রভো৷ ! 
তোমার এই চরণ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার প্রভায় আমার চক্ষু নষ্ট 
হইল ও অন্ধকারে আবৃত হইল, এখন আমি চন্দ্রবিদ্ব অদর্শন অন্ধকাঁরা 
রজনীর হ্যায় কোন দিক দেখিতে পাইতেছি না৷ এবং শাস্তিও লাভ 
করিতে পারিতেছি না ॥ ৩২ ॥ 

ছে রাজেন্দ্র! সারধি এই গ্রকাঁর কহিতেছেন এমত সময়ে গেই 
গুরুড়লাঞ্চন রখ অশ্ব ধ্জ পতাকা! সহিত স্বয়ং আকাশে উত্থান 
করিল এবং পরে বিষুুর অস্ত্র সকলও সেই রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
উত্থিত হইল, ইহ! দেখিয়া অতি বিন্ময়াত্ম। সারথিকে তখন শরীর 
কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩। 
ই... 8 
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গি 0 ই 
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শ্রীভগবানুবাঁচ ॥ | 
গচ্ছ দ্বারবতীং সত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথ; | 
সঙ্করণস্য নির্ধানং বন্ধুভ্যো ক্রাহি মদশাং | 

দ্বরকায়।ঞ ন স্থেয়ং ভবন্তিশ্চ সবন্দুভিঃ | 
নয়া ত্যক্ত।ং যছ্ুপুরীং সমুদ্রে; প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ 
সবং স্বং পরগ্রহং সর্ব্বে আদায় পিতরৌচ নঃ। 
অঙ্জবনেনাবিতাঃ সর্ব ইন্্রপ্রস্থং গমিষ্যথ ॥ ৩৫ ॥ 

ত্বস্ত মদ্ধন্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। 
সপ পপ স্পপমপ সপন পাপী পিপি সি? পি আপ পপ ও ও পপ পপ পল ও পপ পপ পি জর 

নির্যাণ, ঘোগমার্গেন গমনং মদ্দশামিন্তীচ্ছা। শরীরাভি গ্রায়েণ ॥ ৩৪ ॥ 

অবিত। রক্ষ্যমাণাঃ উন্দরপ্রস্থং গমিষাথেতি ব্রহীতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 

মন্মায়। রচি তামেতাং বিজ্ঞায়েতি নিল মূর্তি তত্ব/ৎ বখ শোকং মা কুর্বিত্যর্থঃ ॥৩৬ 
৭ পপ পপ পপ সাপ -সিসপপাপি শশী শীত শসা পাপ ্ পপপপািউজপা পা শা পা | জি পিস্পিপীসপস্পাপ সা ৮৩ ৩ ০০ পপ পা পর প্তআ জ- এ আপ 

ক্রমনন্দঙঃ | 

নিধনমিতি বাস্তবাথে নিতরাং ধনং অগ্কটলীল! সম্পৎ প্রণ্তিং দশাং তদনুগত 

লঙ্ষণ!ং। সমুদ্রঃ গ্লাবগিষ্যতীতি পরিতঃ প্লাবনমপি হেষাং তাজনার্থমেব প্লাবনমাত্র 

মুক্তং ॥ ৩৪ ॥ ৩৫॥ 

অথ দারুক মাস্ত্বনায় মৌষলাদার্জ,ন পরাভব পর্য্স্থায়। লীলায়! এন্দ্রালবন্ত্রচিততুমুপদি 

শতি ত্ৃত্থিতি ত্বত্ত দারুকে। জ্ঞাননিষ্ঠে। মদীয় লীলাহত্বজ্রঃ মদ্বর্মাঃ মম স্বভক্ত গ্রাতিপালগ্নিতৃ 

চে পাপ? পপ পপ পাপা পা | আপীল পল আপাপিপপীপাশ শি | পট 

০ পপ পা 

ভগবান্ কহিলেন হে সারথে ! ভূমি এখন দ্বারকায় গমন কর ও 

জ্বাতিদিগের পরস্পর যুদ্ধে স্বত্যু এবং বলরাঁমের নির্ধান ও আমার এই 
দশার কথ। সকল তত্রস্থ বন্ধুদিগকে অবগত করাও আর গিয়। তাহা- 

দিগকে বল যে, তোমর! সবান্ধবে আর কোন প্রকারে দ্বারকায় 

অবস্থান করিও না, আম। কর্তৃক পরিত্যত সেই যছুপুরী সমুদ্রে প্লাবিত, 
হইবে ॥ ৩৪। 

সকলে স্থীয় স্বীয় পরিবারবর্গকে ও আমার শিত। মাতাকে লইয়া 

অর্জন কর্তৃক রক্ষিত হওত ইন্দ্রপ্রচ্ছে গমন করুন ॥ ৩৫। 

এবং তুমিও আমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উপেক্ষক জান নিষ্ঠ হইয়া 
_..&& 



জর টি 

৫৪০ শ্রীমন্ভাগবতমূ । [ ১১ক্ক ৩০অ 
৯৮০৭ পট শপ পাপ উপ পপ পপ পপ পপ সপ 1? শি অপ পপ সপ তিলক াশপাপীপা পি সত সিসি ৮ এ 

মন্মায়। রচিতামেতাৎ বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ ৩৬। 
ইত্যুক্তস্তং পশিক্রম্য নমস্ক ত্য পুনঃ পুনঃ ॥ 

তৎপাদেৌ শীর্ষণাধায় দুর্মীনাঃ প্রযযৌ পুরীং ॥ ৪৭ ॥ 

॥ % ॥ ইতি শ্্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতা য়াং 

বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্জে মৌষলে কুলক্ষয়ে! নাম ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ % ॥ 
শপ টি শপ পপ রি রি সা চা ০ পপ শপ ও ও | পা | পট পাপ "৮ পাপপস্পিপসপসপপাসিপসস। ৯৯ পক | শপ ৮০ শি কত পপ শ্ ক পপ িসসপীশিশ শী পপ পপি 

ূ কুল বিনষ্টত্বাৎ ছুর্মনাঃ ॥ ৩৭ | 

|) ইত্যেকাদশে ভ্রিংশঃ 1%॥ 

শা আপ পপ পক শীট পপ পক 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

রূপং স্বতুল্যং পরিকর মঙ্গিত্ব রূপঞ্চ স্বভাবং আস্থায় বিশ্রভ্য এতাং অধুন। গ্রকাশিতাং 
সর্ববামেব মৌধলাদ্ি লীল! মম মায়য়ৈব ইন্দ্রজালবদ্রচি্তাং বিজ্ঞায় উপেক্ষকো বহিঘৃষ্ট্ি 
জাতং শোকমুপেক্ষমাণঃ উপশমং চিন্বক্ষোভানিবৃত্তিং ব্রজ প্রাগুহি ৷ তু শবেনাহো 

তাবনুস্থস্ত নাম তবতু তথ! মোহন যুক্ত এবেতি ধ্বনিতং | “তত্র শ্রীদারুকণ্ত স্বয়ং বৈকুঠী- 

দবতীর্ণত্বেন দিদ্ধাত্বাদেতামিতাত্রাতি সন্নিহিতার্থ লাভাচ্চান্তথ। ব্যাখ্যানমেৰ গ্রথয় প্রতীত্য 

বিষয় ইতি বিবেক্বাং দৃশ্ততে চেয়ং পরিপাটি বর্ম পর্বণি গ্রতীতি শ্রীভীমাদি নরকং 

শীধুধিষিরং প্রতি ধর্মরাজ বচনং। নচ তে ভাতরঃ পার্থ নরকস্থা বিশাংপতে ৷ মায়ৈষ। 

দেবরাজেন মছেন্ত্রেণ গ্রযোজিতেতি ॥ ৩৬ ॥ 

তথাপি বহি ষ্য! ছুর্মন! ॥ ৩৭। 

॥৬ 1 ইতোকাদশ ভ্রমমনর্ভে ত্রিশ: 1%॥ 

সা রি সার (জর 
টস ৯ সপ রা পপি জপ ও ৮ পপ পপ ৮০৯০ জপ আপা কপ পরা 

এ অমুদায় আমার মাঁয়! রচিত জানিয়। শমতাঁবলম্বন কর ॥ ৩৬ । 
সারথি দারুক এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মভিহিত হুইয়! তাহাকে 

্রক্ষিণ পুর্বর্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তীহার পাদপন্প মস্তকে ধারণ 

করিয়। ঘবারকা! পুরী প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭॥ 

ৃ 1%॥ ইতি একাদশে জ্রিংশঃ ॥%।॥ 



ক্র 

১১স্ক ৩১অ ] ভীমষ্তাগবতম্। ৫৪১ 

গ্রীক উবাচ ॥ 

অথ তত্রাগমত্বহ্ধা ভবান্যাচ সমং ভবঃ। 

মহেক্জ প্রমুখা দেবা মুনয়ঃ স প্রজেশ্বরাঁ॥ ১ 

 পিতরঃ সিদ্ধগন্ধার্বব। বিদ্যাধরং মহোরগাঃ। 

চারণ! যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্লরমো দ্বিজাঃ ॥ ২) 

দ্রষ্ট কাম! ভগবতো! নির্ধাণৎ পরমোতনুকাঃ। 
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্্মাণি জন্মচ। 
ববৃষুঃ পৃঙ্পবর্ষাথি বিমানাবলিভিন ভঃ | 

একত্রি'শে স্বকং ধাম জগাম ভগবানিতঃ| ভযমেবানু ষযুঃ গ্রীত]| বন্থদেবাদয় স্তত$। 
দেবান্ যদূন্ বিধায়াদো ভূয়ে। দেবান্ বিধায় তান্। শ্রীরুষ্ণং শ্কেচ্ছয়। ধাম দ্বতন্বৈৰ সমা- 

বিশৎ ॥ ০ 

মুনয়ঃ সনকাদয়ং গ্রজেশ্বরা মরীচযাদয়ঃ ॥ ১॥ 

দ্বিজ। গরুড়লোক বামিনঃ পক্ষিণঃ মৈত্রেয়াদয়ো! বা ২॥ 

ভগবতে। নির্ধাণং দ্রষ্টকামাঃ পরমোত্মৃক।ঃ তত্রাগমন্। তেষামৌতম্থকা কৃত মহোৎ- 
মবমাহ গায়ন্তশ্চেতি সাঞ্ধেন ॥ ৩ ॥ 

সপ পপত স্পেস পপি শশী ৯ পপ লপল পাপে শি পি ২ পপ” পাপ পপ ও পাপা সপ ও ৭ পদ পপ 

একতব্রিংশ অধ্যায়ে ষে মকল দেবতার যছুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। 

ছিলেন তাহাঁদিগের পুনর্বার দেবত্ব প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ের স্ব শরীরে 

দ্বীয় ধামে গমন ও বলুদেবাদির তাহার অনুগমন | ০ ॥ 

* শুকদেব কহিলেন অনস্তর তথায় ব্রহ্মা, ভবানীর সহিত ভব, 

মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা ও মুনি নকল ভগবানের নিকট আগমন 

করিলেন ॥ ১ ॥ 

পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধবর্ব, বিদ্যাধর, মহোরগগণ ও চারণ, যক্ষ। 
রাক্ষ, কিন্নর, অগ্নরা ও দ্বিজগণ ॥ ২॥ 

ইঠারা মকলে ভগবানের নির্ধান দর্শনার্থ উৎস্থক হইম়! শ্রীকফের। 
জন্ম কন্ম গান ও গ্রহণ করতঃ পুষ্প বর্ণ করিতে করিতে পরম ভক্তি 

টু 
4 রি 

চে স্পট হি ৫ 



৬০ আত সস সপ পর জন পি শাপিস্পিপাশিীি শি পি পি জা পিক তীী 7 আশি আপ শপ শপ আশ সপ জা ১০০৯০-৯৮ প প -শ পপররার স পস আাঞ  জপ শ্দ স্পপীপশন শট 

৫৪২ রাড | [ ১১ ৩১ 
স্পস ্ি পিস এ ৯০৫ সপ. এ» জে. সর ০, সপ 

কুর্ববন্থঃ মং নংকুলং রাজন, ভক্তা| পরমায়া যুতাং ॥ ৩। 

ভগবান্ পিতামহুৎ বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনে। বিভুঃ | 
₹যৌজ্গাত্মনি চাত্ানৎ পদ্মনেত্রে স্ামীলয়ৎ ॥ ৪ ॥ 

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণ। ধ্যান মঙ্গলং | 

|] 

টি নিন (সস শা শি পপ পাপা সরা 

বিভৃতীরিক্্া দী'শ্চ পদ্মানেত্রে ম্তমীলয়দিতি । অন্ধায়ং ভাবঃ পূর্ববং বঙ্গাদিতিঃ সলোকান্ 

লোকপালান্ নঃ গহি বৈকুঞ্ঠ কিস্কবানিতি প্রার্থিতত্বদিদানী' চ শ"স্বং লোকং গতিনেতু 

মাগত্বাৎ বনুযুচ হয দাক্ষিণ্যাতান্ বঞ্চয়িতং সমাধিমকুর্বন্ নেত্রে ম্তমীলয়দিতি ॥ ৪॥ 

যোগিনামেব শচ্ছন্দ মুত্র ভ্রমং বারমতি 'লাকাভিরামামিতি অয়গর্ণঃ যোগিনে। হি 

পচ্ছন। মুতানং শতনুমাগ্েমা। ফোগধারণয়। দগ্ধা লোকাস্তরং গ্রবিশত্তি ভগবা" স্তন তথ। 

কিত্বদ্গৈন স্ব তনু মহিত এব স্বকং পাম বৈকৃষগ্ঠাখাং মবিশং তত্র হেতু: লোকানামভিবামঃ 

অভিতো। রমণং স্থিতির্ণলা" তাং জগদাশ্রয়ত্বেণ জগতোপি দাত প্রমঙ্গাদিতার্থ:। কিঞ 

বহি ধ্যানশ্ত ৮ মঙ্গল' শোভন বিষয়ং টি তয়ে। নির্ধিষয়ত্ধং স্তাৎ দৃশ্ততে চাদাপুা- 
ভেলা শি ৮ পপ? শপ শপ শপ পক ৩ পপ আও শি 

ক্রমমন্দভঃ 

॥১1১॥৩।॥ ভগবান্ পিতামহং বীক্্য হদাদ্যাশ্চাত্মনে। বিভতী দেবাদি রূপ! বীক্ষা 
তত আকৃষা পদ্মনেত্রে স্ধমীলরৎ। কিং কৃত্বা। শাম্মনি স্ব শ্গরূপ এবাত্মানং মনত স'ষো- 

জ্যেস্তি। এনং ত্র ফোগিনে! যোগ বিভৃতো বৈরাগা পূর্বকং দেহন্যাগং শিক্ষয়িতুং তেষু 

স্ববিগ্রহ শ্থমাবরীতুং তত্তদ্দ্শতমিতি জয়ং ॥ ৪ ॥ 
তখৈবাহ লোকাভিরামামিতি । তত্র টীকায়ামেতছুক্তং ভবতি | বাকো খলু কম্তচিৎ 

পদন্তান্তগার্থ 'গ্রহীতৌ সন্যামুপদেশ পটদৈরেবার্থো নির্ীয়তে আকাশ শুলিঙ্গাদিতযাদি 

হ্যায়াংখ। অতো! লে।কেহাদি পানি দগ্ধেনা।দি গ্রানীতিযুপযদ1 অঞদ্ধেত্যেব নিশ্চিষবস্থি | 

তথাহি। লোকাভিরামামিভানেনোক্ং জগদাশ্রয়ত্বমেব তাবৎ তথ তৎ গ্রতিপাদয়তি। 
শপ পপ পর প্রসার কস অপার ৯৯০৯ ৮ -৬-ই-+এ-৯লএা-রগডহছি ০৮০ অপি 

সহকারে বিমান দ্বার। নভোমগুল ব্যাপ্ত করিলেন ॥ শু ॥ 
তখন বিভূ ভগবন, ব্রন্মাকে ও আপনার বিভূতি দেব সকলকে 

দর্শন করিয়! স্বীয় স্বরূপে মনঃ সংযোগ করতঃ পান্মনেত্র নিমীলন করি- 

লেন॥ ৪ রি 
|. এবং আগ্নেয়ী যোগনলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই 

আনার রভিরিটিিিররারারারারিনা 



পি শপ পলি লা ৯ পা ক সপ অত ০ শসা শপ তি পাপ আপ পপ আট পা পপ শা আস রা পপ 

. ১১ক্ষ ৩১] স্ীমভাঁগবতশ্ । ৫৪৩ 
৯৯ অর পপ আপ স্টপ পপ আপ বসল 

যোগ ধারণয়াগ্নেধা দগ্ধধামীবিশৎ স্বকং ॥ ৫॥ 

পাসকানাং তৈন হব্্রপ সাক্ষাৎকার: ফল গ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। ইচ্ছা! শরীরাভিগ্রায়েণ 

বা বথাশ্রুতমেবাস্ক তক্রাপিতু লোকাডিরামামিভযাদি বিশেষণান।মানর্ঘথক্য গ্রসঙ্গতুদপ্যদগ্ধ। 

তিরোধায় নির্গত ইঙ্োব সাপ্রতং ) ৫ ॥ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

যদ্দিত্বংজ্ঞ চিতয়া বৃন্তা। লৌক] যে মহাবৈকুঞ্ঠ নিত্য পার্দ।দয়ে। ভক্তাঃ ৷ যে চাত্ারাঁমা- 

দয়ে। জ্ঞানিন স্তদাদযাঃ স্থাবরাস্তাং সর্ধ্ব এবোচ্যস্তে। তদ। তেষাং রমণ হেতুনা তৎ 

গ্রুতিপার্দয়হীতি কিং বক্কব্যমিভার্থঃ । তথাস্ত তাবৎ মঙ্গাপার্ধদাদ্যভিরামত্ব বিচার: | 

সাধক জীবাশ্ররত্ব বিচারেপি তত্তঘৈব সাধয়তি মচ্ছে। ধারণা ধান মঙগলমিতুযাক্তং তত্র 

তয়োঃ শোভন বিময়ত্ব রূপার্থোপি তৎ মংপাদয়তি । যদি চ ধারণ! ধানমাত্রাভ্যাং তত্তৎ 

কর্তৃণামপি য! মঙ্গল রূপ। ভবন্তি তন্তা বা কথমনথ্যাতরমিন্যর্থঃ | কিঞ্চ ধাম স্তনোশ্চ 

তদপেক্ষিতত্ববাঞ্চনায় শ্বস্ব রূপত্ব দর্শনায় বিশেষেণত্বেন পৃথগেব শ্বশবেী দতো। তন্বপেক্ষয়। 
নুনত্ব সুচকেন 'প্রত্যয়েনতু সত্বে তনোরেবচ মুখাত্বং গমিতং স্বতন্বুমিতাত্র সমাসোক্তাাচ 

নীলোৎপলাদৌ নীলঘ্ববৎ নৌ সত্থাবাছিচারে। নিতরাং নিশ্চিতঃ | তত্র যদি ধায়ঃ 
তেন বিশেষেণ শ্রীভগবদপেক্ষিততাদিকং বাঞিতং। গর ভনৌ বা কথং ন ব্যজাতেতি। 
অথ যরদোবধ ত্র তয়। ধারণয়। তামদগ্ধেহ্যেব কিদর্ণম কাঁও কওুভিঃ,ক্রিয়তে। উচ্যতে। 
যোগি প্রভৃতীনাং ভ্রম হেতু দ্বার। ভ্রমমমুদ্য প্র্যাখ্যাভমিতি তদেতদাহ যোগিনোহীতি। 

তদানীং ভেনাগ্নেয়ী ধারণ! কৃত। ইতি মতামেব কিন্ত হয়! স্বতনুমদ্ষেব স্বকং ধাম অবিশৎ 

ততে। যোগিনাং দেহন্য।গ শিক্ষণাথমেব ধারণামনু তদন্তর্াাপনমিত্যোব জ্রেয়ং। নান্থেস্তি 

বোধিতং। ত্তাদৃশানাং চমৎকারিণী লীলৈব চৈক1 খবাসাবিতি। কিং ব যদ্দিচ ইত্যঙ্গোঁপ- 

দিশস্থোকে বিশ্বৃহা প্রাগুদাহৃতং। মুনিবাস নিবাসে কিং ঘটেতারিষ্ট দর্শনমিত্যনেন। 

এবং বদস্থি রাজর্ষে খষরঃ কেচনান্থিতাঃ। যৎ স্ববাচ। বিরুদ্ধোত ন নূনং তে ন্মরস্ত্যাত 

ই-তানেনচ প্রীভাগবত স্তাদৃশত্ব' মুন স্র মন্ত' ইমন্মনীক্র্রেণ ন সোঢ়ং তদ। কিমুন্ত ঈদৃশং। 
তত্রাপিহি মুনিনাঁস নিবাম ইত্যাদিবত্রৎ খগ্ুনায় লে/কাভিরামামিতাদি বিশেষণানি 

দত্তানি। দেব প্রীতগবতা ত্বতত্ব গোপানার্থমেব যানি মায়য়। দর্শিতানি ন্তদন্বাদীন্চের 
তত্তম্থুনি বচলানি জ্রেয়ানি । তদেতদেব দর্শয়িয্তে দেবাদয় ইত্যাদিভিঃ। তেঘপি 

কেুচিৎ পূর্ব্বমপি স্ববিগ্রহো। ন গ্রাকটিতঃ। কিন্তু । নাহং প্রকাশঃ সর্বন্ত যোগমায়! 
ওর 

করিয়াই সশরীরে ম্থমঙ্গল স্বীয় ধামে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥ 

 পরিরারিি তারার তারি রী. 
( ৬৯ ) 
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দিবি ছুন্দভয়ে! নেছুঃ পেতুঃ স্বমন্স্শ্চ খাৎ।, 

সত্যং ধর্মোধৃতিভূর্মেঃ কীত্তিঃ ভ্রীশ্চান তং শযুঃ ॥ ৬ ॥ 
দেবাদয়ো। ত্রহ্মমুখ্য] ন বিশস্তং ম্বধামনি। 

অবিজ্ঞাত গতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতি বিস্মিতাঃ ॥ ৭॥ 

তদাতু বং শ্বং লোকসাগমিব্যতীতি সংভমেপ দেবাদি কতঃ সর্বতে। ছুল্দুভি নাদ পুষ্প 

বুষ্টাাদি মহোৎসবোহভবদিত্যাহ দিবীতি তৃমেঃ শকাশাৎ ॥ ৬ | 
৷ তা শ্ীকফেহস্তর্থিতে সতি কুে! গত ইতি বিভর্কযস্তোপি ব্রন্ধমুখা। দেবাদয়: শ্বধামনি 

বিশন্বং তীকফং ন দদৃণ্ং তত হেতুঃ অবিজ্ঞান্থ গতিমিতি কচিৎ কেচিৎ ছি? ততো 
*খিগিতা 'বতৃবুরিতার্থঃ ॥ ৭1 

সার এ পপ রা. পাস আপ ৯ 
পপ পাদ 

ক্রমসন্র্ঃ | 

সমাবৃত ইতি । বিরাড়বিদ্যামিতি স্তায়ে নান্তত্র কল্পয়িতা দর্শিতঃ। তন্তৈব কশ্চি 

সবশ্মায়য়াতথ!র্ত দৃগ্ভি বিসদৃশতবং। প্রভীতং । ত্তৈবচ কৈশ্চিত্তক্সায়য়াহগ্যথাকত 

দৃগিভ বিশিদৃশত্বং প্রতীতং। ত্ভৈবচ মানুষ দেহত1 মনুদা মুনিভিরপি কৈশ্চিবর্ণিতং | 

স্বন্তনুমদগ্জেতে)বং হি-স্বেচ্ছাময় মায়! কল্পিভাং তঙগুমেব দগ্ধ1 ইত্যায়াতি ইচ্ছা শরীরাতি 
প্রায়েণ বেতি। তদপ্যসহমান আহ। তত্রাপিত্িতি স্বেচ্ছা! কলিতত্বে সতি গ্ষেচ্ছ 

যৈষ তিরোধাপনং লভাতে । তত শ্চাগ্নেয়ী ধারণাপি তখৈব কল্পনাময়ীতি ভাবঃ। 
| গ্রকঞ্চ সনর্ভেইপি ইচ্ছা! শরীরিণেতি স্বেচ্ছা! প্রন্াশেমেতি ব্যখ্যাত্তং। ব্। ইচ্ছাপি 
শরীয়ং তদ্বৎ ক্রয়! সাঁধকং যন্ত তেনেতি ব্যাখোয়ং। তত্রাপি তদিচ্ছয়! মায়ায়াঃ খ্োের 
কত্বষেবাজ গম্যমিতি লাধেবব তত্রদযাপ্যাতং। ভমিমমর্থং প্রীভগবানিৰ বঙ্ুনি অনঃ 
পরোক্ষতয়। দর্শর়ভি তত, যুক্রমেব ভগবদনুমারিবাৎ। মপোক্তং গরোক্ষরাদা ধাষযং 
পয়োক্ষং মমচ. খ্রিক্মিতি। ॥৪।॥৫॥৬॥৭] 

তখন স্বর্গে ছম্দুভি বাদ্য হইতৈ লাখিল ও আকাশ হইতে পুষ্প 
বৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ হইল এবং পৃথিবী হইতে সত্য, ধর্ম, . তি, 
কীর্তি ও শৌভা প্ীরূষ্ণের পশ্চাৎ পম্চাৎ গমন করিল ॥ ৬ 

অনিজ্ঞাত গতি গকষের স্বীয় ধামে প্রবেশ কালে ক্রক্মাদি দেবতা- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ ভাহাকে দেখিতে পাইলেন, কেহ কেহ বা ন! 
দেখিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৭ 
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সৌদামন্যা যথাকাশে যাল্ত্যাহিত্বাত্তমগুলং। 
গতির্নলক্ষাতে মর স্তখা কৃষ্ণস্তা দৈবতৈঃ। 
ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তেতু দধুার্ধোগ গতিং হরে | 
বিশ্মিতাস্তাং গ্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥ ৮ ॥ 

রাজন্ পরস্ত তনুভৃজ্জননাপয়েহ! মায়াবিড়দ্ন 
পপ 

অবিজ্ঞাত গতিত্ব* দৃষ্টাস্তেন স্পষ্টঘতি সৌদ্গামন্তা! গতির্যথ! মতৈর লক্ষ্যতে দেবৈত্ত 
লক্ষ্যতে তথ। তৃমণ্ডল* হিত্বা গচ্ছতঃ হ্ীকৃষ্ণতভ দেবৈরপি ন লক্ষাতে কিস্ততৎ পার্য 
দৈরেবেভার্থঃ ॥ ৮। 

অভিগ্রায়হপরিজ্ঞানতঃ প্রথমং ক্রিষ্টং দৃষ্টান্তেন ম্পষ্টমুক্কে হাষ্টং দৃষ্ট। পুন স্তমেবার্থং 
গ্রুপঞ্চয়তি বাজনিতি ব্রিভিঃ পরন্ত কাঁরণন্ত হমুভূত্হ যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহ! আবির্ভাব 
তিবো্ভাৰ চেষ্টাঃ মায়য়ানুকবণ মাব্রমবেছি নটে। যথাহবিকৃত্ত এব নান! রূপৈ আঅরমাদীন্ 

ক্রুমসন্দর্ভঃ। 

দেবেষু ব্রক্ষকত্রাদয়ে। যখ। বদ্ৃষ্টবস্ত উত্যাহ ব্রদ্ধরুদ্রাদয় ইহছি ॥৮॥ 
তত্র যাদবানামপি নান্তথাত্বং সংভবত্ি কিসুত প্রীবামভ ভীষন চেতি সিদ্ধাঙ্য়যাহ 

বাঁজন্লিতি। পরন্ত হ্রীরুষ্ন্ত যে তন্থুভৃতঃ| প্রাযুজ্যমানে মরি তাং'শুদ্ধাং ভাগবতী, তনু 

মিতি শ্রীনারদোক্রান্ুমারেণ তদীয়াং তন্ুমেব ধাবয়ন্ত ভ্যৎ পার্ধদ! যাদবাদয় গেধাং জননা- 

পায় রূপ। ঈহ। শ্চেষ্টাঃ কেবল* পবস্গৈব মায়] বিডৃম্বনমবেহি বণ! ইন্্রজালবেত্। নটঃ কশ্চি 

জ্জীবত এব মারধিদ্বা ইব দগ্ধেব পুনশ্চ তদ্দেহং জনরিত্ববে দর্শয়তি তন্জৈব। বিশ্বসর্গাদি 

হেত্বচিগ্ত শক্ষে স্তন্ত তাদৃশ শক্তিত্বং ন চিত্রবিত্যাহ। স্ৃষ্টেতি। এবং সতি শঙ্বর্ষণাদ 

যেমন আকাশে মেঘমগ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের গমন কালে 
মর্তালোকে তাহার গতি দেখিতে পায় না, তজ্রপ গ্রীরুষের গতিও 
দেবতারা দেখিতে পাইলেন না। পরে ক্রক্ম রুদ্রাদি দেবগণ প্রীতষের 
যোগ গতি অবধারণ করিয়। বিন্ময় চিত্তে তাহা প্রশংস! করত স্বীয় 
স্বীয় লোকে গমন করিলেন ॥৮৪& 

হেরাজন্। পরম কারণ ভ্ীকফের মর্ত্য বঁিরকূলে যে আবধির্ভাষ 
তিরোভাব চে তাহা কেবল নটের দ্বার মায়! বিড়ম্বম জাদিবে এবং 
[4 
০০, তল সর ই. ৮৪৮ 
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মবেহি যথা নটন্ত | স্থষ্টাতানেদমনুষিশ্ঠ বিস্ৃত্তা 
চান্তে সংহৃত্য চাতব মহিনোপরতঃ স গাস্তে ॥৯॥ 

মর্ডভেন যো গুরুন্নতং যমলোক নীতং ত্বাঞ্চানয়ৎ 

শরণদঃ পরমাস্ত্র দর্ধং । জিদ্গেহস্তকীস্তকমগীশ 

বিড়ম্বয়চি তদ্বৎ। আন্তং 'াবদযাদবাদিষু জন্মাদি শঙ্কা যাবৎ শর্গ নিরোধাঁদিত্বপাসাববিরত 

এবাক্তে ইতাহ সথষ্টোতি আত্মন] ম্বযমবেদ" জগ স্থষ্ট1 আন্তর্যামিস্বেনামুবিশ্ত আত্মমহিনা 

স্বমহিয়! আন্তে ।৯৪॥ 

নপুনরন্তথ| মন্তবা" যতোন্রিয়েবালতারে তৎ গ্রভাবো নিরতিশষে|। দুষ্ট ইতাহ 

মন্ত্েনেতি (| যমেন ম্বলোকং গ্রাতি নীতং গুকন্রত* মন্যে্ন তেনৈব শবীয়েণ য আনয়ৎ 
০৩১১১ পসপপীীপাশি পপি | পপি শি পপ আআ এস্ক | কি চি এ শগিপী পপ. হা. আক পা 

ক্রমসন্দওঃ । 

মুগ্ধীনামন্তথ1! ভান হেতৃপাহবথাভামঃ | স্ুতবামের মায়িক লীল। বর্ণনে গ্রবেশিতে! 

ভবতি। অহ্কএব জবাগন্ধ বাকো দেব বাম যদি শাদ্ধহার প্রীস্বামিন্িবগীখং বাস্তপার্সো 

বাঞ্জিতঃ। অচ্ছেদা দেতোসানিতি স্বয়মেন সত্ব] অপবিভোঁষাৎ পক্ষান্থবমাহ | যদ্ব। 

মাং জহীতি তদেবং চানেন বাধানেন লোক।ভিরামামিতা(দি পদোষু যোগি জন শক্তি 

বিলক্ষণ ভগবচ্ছক্তি বাণ্ুক, শ্ীঙ্ামিচরণানামদগ্ধে তা।দি পদচ্ছেদাদি ময় বাখ্যা সৌষ্ঠবং 

কৈমুতাভিশয়েন তুষ্ঠন স্থাপিত | যত এব দৃশ্টন্তে চাঁদ্যাপুপাসক্ষানামিহ্যা্দি পঞ্চকং 

তছুক্ষং সুসঙ্গতং ভবতি। ততৎ পবিকবেণৈৰ সার্থং হেষু হৎ সাক্ষাৎকার ইতি ॥ ৯॥ 

অগ্রাকতত দেহানাং তেষাং তন সন্ভবশীত্যান্তা" জীরষ্ঃ পালাত্বেনৈব ন সম্তবতীতাত 

মতোণনেতি । ঘঃ শ্রীকুষ্ণজঃ যমলাঁকগন্কমপি গুকত্ুত* গুবোর্জাতেন পঞ্চজন ভক্ষিতেন 
মত্যেন দেহেটৈৰ আনয়ৎ নচ ব্রন্মতেজসো! বলবন্ব* মন্তবাং। তাঞচ ব্রদ্ধান্্ দগ্ধং স্তন্মাৎ 
স্পিড শা শপ আসি এর জিত তাহ এজ হি জম সি এপস | পপ আজ চি 

স্বয়ং এই জ্তগৎ স্ষ্ঠি করত তাহাঁতে অনুপ্রবেশ পুর্ন্নক অস্তে বিজ্তিয়া 
দ্বার তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত হ্বীয় মহ্মাতে অবস্থিতি 
করিলেন ॥ ৯ ॥ 

যমলোক নীত গুরু পুত্রকে যিনি মর্তা শরীরেই আনয়ন করিয়া 
দিয়াছিলেন, যে শরণাগত রক্ষক তোমাকে ত্রহ্ধান্ত্র দাহ হইতে রক্ষ। 
করিয়াছিলেন ধিনি অন্তকের অন্তক রুদ্রকে বাণ সংগ্রামে জয় করিয়া- 
দুটির িরিরারিনিকারিরাররারারারারাারাারার 



সি” পম পপ পাজি পারার 
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মমাঁবনীশঃ কিং সাবনে স্বরনয়ন্ স্বগয়ুং সদেহং ॥ ১০ ॥ 
তথাইপ্যশেষ স্থিতি সম্তবাপায়েক্বনন্য হেতু 
ধদশেষ শক্তি ধক । নৈচ্ছৎ প্রাণেতৃং বপুরত্র 

আনীতবান্ শরণদ: শরণাগত-রক্ষকঃ ত্বাঞ্চ ক্ষান্ত দগ্ধং যো রক্ষিতবান্ য্চ অস্্রকানা 
মন্তকমপি ঈশং শ্রীরুদ্রং বাণসংগ্রামে জিতবান্ ষঃ স্বঃ সর্গং 'অলয়ৎ নিন্তে অসৌ স্বাবনে 
স্বরঙ্ষণে অনীশ: কি" ॥ ১০ ॥ 

নম যদ্দি সমর্থ্তর্হি কিঞিৎ কাল মব্রৈব তেন বপুম। কিং নাক্ষ্ঠক্ধরাহ তথাগীন্টি 
যদাপুযক্ত 'গ্রকারেণ অশেষন্ত জগত: স্থিতাাদিষু নন ভেতৃ£ নিরপেক্ষ এন কারণ* স্বয়ং 

যদযন্মাৎ অশেষ শক্তি ধৃক্ তথাপি যাদবান্ সন্্তা নিজং বপু রত্র শেধিতং অবশেষিতং 
এপ এপ. ০৮০ পপ পপ সত এপস প ্ জপ স পপ সী পপ 

এ ৩ ৯0৮৮৯ এ এ ৮৯ তা 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

ব্রঙ্গাস্াদানয়ৎ রশ্িতবানিত্ার্থ: | কিমন্াপ্ষন্রবাং ॥ যশ্চান্তকানামন্তকং ঈশ্বরং শ্রীরুদ্রমপি 

বাণ সংগ্রামে জিতবান্.। আহে] যণ্চ তং জরাখাং মুগমুমপি ম্বঃ আবগৎ বৈকৃঠ বিশেষং 
সশরীর প্রাপিতবান। স কথং ্গান্মাং যদুনামবনে ঈশে! ন ভবতি | তন্মাত্তেঘগ্থ1 দর্শনং 

ন তাত্বিক লীলানুগতং শ্বশরীরস্ত তেষাং স্বলৌক গমন মন্তীব যুক্তমিতার্থঃ ॥ ১৭ | 
নন্থু গচ্ছস্ত তে শরীর! এব ম্বধাঁম তত্রাপি গ্বয়ং ভগব।ন্ বিরাজত এব ইতি ন তেষাং 

তদ্বিরহ ছুঃখমপি ভ্রীভগবাংস্ত তথ! সমর্থশ্চেত্রহি কথমন্তাং স্তাঁদৃশানাবির্ভাব্য তৈঃ সহ 
মত)লোকানুগ্রহ।মপরমপি কিয়ন্তং কালং মতা 'লোকেপি গ্রুকটো! নামীতাতর সিদ্ধান্তয়নূ 

তেষাং প্রীভগবতশ্চ সৌহার্দভরেণাপি পরস্পর মবাভিচারিত্বমাহ তথাগীতি। যদ্যপুযক্ক 
গ্রকারেণ অশেষ স্থিতি সংভবাপ্যয়েষু অনন্ত হেতুঃ। যদযন্মাত্বদর্ধমপ্যনস্ত তাদুশ শক্কি 

ধক। থাপি যাদবানস্তধধ্ণাপ্য নিজং বপুরত্র শোষিতং গ্রাণেতু* কিঞিৎ কালং স্থাপয়িতুং 
নৈচ্ছৃৎ কিন্তু স্বমেব লোক' অনয়ৎ তত্র হেতুঃ। তান্বিনা মতোন লোঁফেন কিং মম 
গ্রয়োক্নমিতি স্বস্থানাং তঙ্ধাম গতান|ং তেষাং গতিমেৰ স্বস্জাভিকচিতত্বেন প্রকষ্টং 
দর্শয়জিতি ॥ ৯১ ৪ ১৯ ॥ ১৩ ॥ ১৪1 মি 

ছিলেন, তিনি ষে ব্যাঁধ কর্তৃক বিদ্ধ স্ীয়, শরীরকে রক্ষ] করিতে পারেন 
নাই ইহা কি আশ্চর্য্য কথা! ॥ ১০ |... 

যে হেতু তিনি অশেষ শজি ধারধ 'করেন,, অত্ভএব তিনিই জগতের 
উৎপত্তি সিভি বিনাশেতে একমাত্র হেতু, তথাপি যহুকুল সংহার করিয়া 
স্বীয় শরীরকে অবশেষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু মর্ত্য শরীর 
হী... . .& -্প্্প-সস.._২ 
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শেধষিতং মর্তোন কিং স্বস্থগতিং ্রদর্শরন্ ॥ ১১। 
য এতাং প্রাতরুণায় কৃষ্চম্য পদবীং নরঃ। 

প্রযতঃ কীর্তয়েন্তক্ক্যা তামেবাপঘোত্যন্ুত্বমাহ ॥ ১২ ॥ 
দারুকে। দ্বারকামেত্য বস্থদেবোগ্রসেনয়োঃ | 

পতিত্বা চরণাবশসৈ ন্য ষিঞ্চৎ কৃষ্ণব্চ্যিতঃ | 
কথয়।মাস নিধনং রৃফীনাং কৃতস্শে। নৃপ। 

তচ্ছত্বোছিপ্ন হৃদয়া জনাঃ শৌক বিমুচ্ছি'তাঃ। 
তত্রম্ম ত্বরিতা জগ্যুও কৃষ্ণ বিশ্লেষ বিহ্বলা:। 
ব্যসবঃ শেরতে ঘত্র জ্ঞাতয়োত্বস্ত মাননং ॥ ১৩॥ 

শিপ পাপী শপ? ৯ পাপা ৰ 

রক মানার 

প্রণেতৃং কর্ত,ৎ নৈচ্ছৎ কিন্ত শ্বমেব লোকমনয়ৎ অত্র হেতুং মন্চ্েন দেহেন কিংন 
কিঞিৎ কার্ধ্যমিতি স্বস্থ।নামাত্মনিষ্ঠানাং দ্িব্যাং গতিমেব গ্রকুষ্টাং দর্শয়ন অন্যথ| তে হপি 

দিবাং গতিমনাদূতা যোগ বলেন দেহ সিদ্ধিং বিধায়াটরব রম্তং বক্ছেরন্ তক্ম।ভুদিতো 
তদর্থমিতি ভাবঃ॥ ১১ | 

এস্ঠাং উক্ত প্রকারাং পদবীং গতিং ॥ ১২। 
উদেবং ভগবত! স্বলোকং গচ্ছৃতা বনুদেবাদীনামপি তৎ প্রাপ্তয়ে য উপার়শ্চিন্তিত 

আমীত্বমাহ দারুক ইত্যাদি'না ॥ ১৩। 

দ্বারাই যে স্বস্থ আর্থাৎ দিব্য গতি প্রাপ্তি হয় তাহাই দেখাইলেন ॥ ১১ 
উক্ত গ্রকার প্রীকৃষ্ণের গতি প্রাতঃকাঁলে গাত্রোখান পূর্বক যে 

মনুষ্য ভক্তি পূর্বক সংযত ভাঁবে কীর্তন করেন, তিনি তাহার পরম গতি 
প্রাণ হয়েন ॥ ১২॥ 

এ দ্বিকে সারধি দারুক দ্বারকায় আগমন পূর্ধবক কষ শোকে বিহ্বল 
হইয়া বন্থুদেব ও উগ্রসেনের পদতলে গ্রণিপা'ত পূর্বক অশ্রু জলে পুর্ণ 
হইলেন এবং বৃষিিষংশীয় মহাপুরুষদিগের নিধন বার্তা অবগত 
করিলেন । ইহা শ্রাধগ করিয়! তত্রস্থ লোক সকল উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শোকে 
সূচিত ও ভৃঃ বিছোষে ব্যাকুল হইয়! সন্ত তথায় গমন করিতে লাগিল 
এবং ভ্বীকুড়ের স্)তি সকল মুখে করাঘাতি করত হত চেতন হইয়া 
তায় শয়ন করিতে লু গিল ॥ ১৩॥ 
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দেবকী রোহিণীচৈব বন্ছদেবস্তথা সুতো । 
কষ্ণরামাবপশ্থান্তঃ শোকার্ভা রিজহুঃ স্মৃতিং | 
প্রাণাংশ্চ বিজহুত্তত্র ভগবদ্ধিরহাতুরাঃ.। 
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুনুস্ত্রিয়ঃ । 

রামপত্ব্যশ্চ তদ্দেহমুপগুস্থাগ্িমাবিশন্। 

বন্তদেব পত্বান্তদগাত্রং প্রদ্ন্গাদীন্ হরেঃ নষাঃ। 

কষ্ণপাত্ত্যে। বিশম্গ্রিং রুক্সিণ্যাদ্য। অ্তদান্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥ 

অর্জভ্বনঃ প্রেয়সঃ সখুনঃ কৃষ্ণস্ত বিরহাতুরঃ। 
[হার হাটার ওত পপ সপ 

কষ্ণরামৌ জুতাবপষ্ঠান্তঃ ॥ ১৪ ॥ 

সহুক্তিভিঃ সঙ্যোহনিতথ! উক্তয়ে। যেষু তৈ। নাহং গ্রকাশঃ সর্ধবন্ত যোগমায়। 

শা ০ পপ পপসপ্প ওর ও উ শ স্পা পাপ পর রর পা» পাস ৯ ৪ পা ৩০ সতহত 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

সহুক্তিভিঃ মামেবৈষ্পসি সত্যং তে প্রতি জানে গ্রিয়োসি মে ইত্যাদি পর্যযবনানাস্িঃ 
যথাহ স্বর্সপর্বণি দদর্শ তত্র গোবিন্দং ত্রাঙ্গেণ বপুষান্ষিতং | তেনৈব দৃষ্ট পুর্বেণ' সারৃষ্তে 

নোপস্থচিতং। চক্র গ্রভৃতিভি এউেঁ(বৈদিটবাঃ পুরুষ বিগ্রহৈঃ ।* উগাক্ষমানং বীরেণ 

ফা্তনেন স্ুবর্চম। । ষথ স্বরূপং কৌন্তেয়ং তখৈব মধুন্দনং! তাবুতে। পুরুষব্যাঞজো 
একিট 

এবং দেবকী রোহিণী ও বন্থদেব ইহারা স্থ্ীয় পুত্রদ্ধয় কৃষ বলরামকে 

ন। দেখিতে গাঁইয়া শোকে পীড়িত হইয়া স্ৃতি ভ্রষ্ট হইলেন এবং 

ভগবদ্বিরছে আতুর হুইয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । অপর যদ্ুকুল 
সন্তৃত স্ত্রীগণ স্ব স্ব পতিকে আলিগ্গন করিয়া! চিত আরোহণ করিতে 

লাগিলেন। অনস্তর বলরামের পত্বীগণ তদ্দেহ আলিঙ্গন পুর্ববক অগ্নি 
প্রবেশ করিলেন এবং বন্তদেব পত্থীগণ রন্বদেবের গার ও পুঞ্ত বধুঙথধ- 
গ্রহ্য্নাদির-গাত্র-ও রুন্সিণাদি -ভীরুষের পত্থীগণ গ্রীকৃষে চিত সহগিয়েশ 
করিয়! অগ্নি প্রবেশ কূরিলেন.॥ ৯৪ & . 

এবং অর্জুন প্রিয়সখা শরীরের চরিত্র গান, করত -্জাপনাকে 
: ৮. 6 নি. 



০০০১ খু পাথরে আগ! আস শা গন ওটিগা্পজজ ০০ পা পপ 

৫৫০ সীমা থণতম্ । [ ১১ক্ ৩১ 
গু 

আত্মানৎ সান্তা যী; 'তঃ সছুক্তিভিঃ ॥ ১৫ ॥ 
বঙ্ধুনাং নউগোরো গন: সাম্পরায়িকং | 

হতানাং কাঁরুদ্থামাল যথা বদননপূর্ববশঃ। 
ঘ্বারকাং হরিণাতাক্তাং সমুদ্রোহপ্লাবয়ৎ ক্ষণ|ৎ। 

বর্জয়িত্বা মহারাজ গ্রীমন্ভগবদালয়ং । 
নিত্যং সম্পিহিত স্তত্র ভগবান, মধুসুদনঃ | 
স্বাত্যাশেষাশুভহরং সর্বব মঙ্গলমঙ্গলং । 

শট ০ পপ কাপ সপ পা জে নিউ 

মমাবৃত্তঃ। মুডঢোষধং নানি জানাতি লোকোমামজমব্যযমি তযাদিভিঃ ,| ১৫ ॥ 

নষ্টগোত্রাণা' নষ্ট মন্তৃষ্ঠীনা* সাম্পাবাধিক' পিগ্ডাদকাদি ॥ ১৬॥ 
সলিল আশ পি আপ | আগ নী ইসস শপ শা এপ শপ পাশা বন পা স্ চি উস 

কব্রমমন্দর্ভ | 

সমুদ্বীক্ষ্য যুধিঠিবং | যথাহ গ্রতিপেদাছে পৃজয়া দেবপূজিক্ৌ ইতি । ১৫। 
ঘবারকালীল।য়া নিতাত্বমাশঙ্্যাহ হুঃখিঠং বাজান" তর্িতাত্বেন সাস্বযশাহ । দ্বাবকা 

মিতি যুগ্কেন। লোক দৃষ্টোব হরিণ। ত্যক্তা* অত্যক্তামিতি ব নিত্যাং সন্নিহিত ইতি 

বঙ্ষামাণাৎ। ততশ্চোভয়থাপাপ্লাবনং পরিতে। জলেন পরিখাবদাচবণং। তজ্জলমজ্জ 

নঞ্চ সমুদ্বেগেব শ্রীভগবদাজ্ঞয়! হ্যক্ত ভূমি লক্ষণন্ত হস্ভিনাপুব প্রস্থাপিত বহির্জন গৃহাদ্য 

ধিষ্ঠন বহিরাবরণট্তৈব । তথ! বচনং বিশ্বকর্মণ। তন্গৈব প্রকট লীলাধাঃ গ্রাপঞ্চিকমিশ্র 

ত্বাৎ। অত: সুধর্ধা দীনাং স্বর্গাদাগমনং চ যুঞজাতে। অগ্রকট লীলায়াং ততোপি দিব্য 

তবং সঙ্চাত্তবাদিকমাপি স্তাৎ। শ্রীমান্ যাদবাদি গৃহবৃন্দ লক্ষণ শোাপশোভাবান্ যে 

ভগবদ।লয় স্তং বর্জধিত্ব। হদেবমদাপি সমুদ্র মধো কদাচিদসৌ দুবতঃ। কিঞ্িৎ দৃশ্তুতে 
এ পয উট তারপর এসএ, _ (রাহা সস্তার 

ূ 

এহন ছাট ডাসপক্্ 

সাস্তনা করিলেন ॥ ১৫॥ 

পরে তিনি যথা বিধান ক্রমে আনুপূর্ধিক রূপে নইউগোত্র হত 
বন্ধুদিগের পারলৌকিক ক্ষিয়। ভ্রমণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । অনন্তর 
সমুদ্র ক্ষণ কালের মধ্যে কৃষ্ণপরিত্যক্ত দ্বারকাধামকে জল দ্বারা প্লাবিত 
করিল, হে মহারাজ! কেবল গ্রমন্তগবানের নিজ আলয় অব্যাহত 
রহিল। যে আলয়ে ভগবান্ মধুসুদন নিত্য সপ্মিহিত আছেন এবং 

যাহাকে স্মরণ করিলে সমুদায় অগুভ নাশ হয় এবং দর্ধবপ্রকার 

টি ....১০০--২৯০০০৪১০০১০০০০৪০ 



ূ ১১ক্্ ৩১অ ] জ্তীমঘ্ভাগবতম্ | ৫৫ 

শা শত জল সস সস স্পা পপ তা ] পিপিপি সস পপ ৩০প 

| ্ত্ীবাল বৃদ্ধানাদায় হতশেষান, ধন্তীয়ঃ 
ইন্দ্র প্রস্থ সমাবেশ্য বজং তত্রাহ্যযেচয়ত । 

শ্রুত্বা সুহ্দ্ধধং রাঁজন্নজঞ্ুুনাত্ে পিতামহাঃ | 

ত্বাস্ত বংশপরং কৃত্ব। জগ্ম,ঃ সর্বেব মহাপথং ॥ ১৬ ॥ 
যঞএতদ্দেবদেবন্য বিষ্ঞোঃ কল্ধমাণি জন্ম চ। 

কীর্ভয়েৎ শসয়োনসর্ভাঃ সর্ববপাপৈহ রমুচান্তে ॥ “৭ 

_আদিত আরভ্য ক চরিত ঠা হনন্ক ফলমাহ য ইতি ভ্বাভা* ॥ ১৭ ॥ 
সপ এ ভিতর 

নন | 

ইতি তত্রতানা* মহতী গ্রমিদ্ধিঃ | ভ্ধত্র মহারাজেতি সম্বোধনং দৃষ্টান্ত গর্ভং বদ্। মত।ন্তে। 

বা্নো যাদব লক্ষণা যত্র হথ। ভূত তদালয়ং শ্রীকুষ্চ নিতা ধাম নপং দ্বারকাপুরং | 
ন কেবল পুরমত্রান্তিত্বং তন্রচ শ্রীমতি ভগব্দালয়ে মধুতদদনঃ শ্রীরুষ্চো নিতামেৰ 

সম্নিহিহঃ। অর্থাত্তত্রন্ানাং । কিন্ব। ন তত্র সপ্লিহিতঃ। ভগবান্ যাদবাদি লক্ষণ নিটজ- 

শ্র্যাবানেব। তদালরমেব বিশিনর্্ট। স্বৃত্যেতি । সাক্ষাদধুনাবাক্ত তদ্দর্শনা'ভাবাৎ। 

স্থত্োতুাক্তিঃ| যঃ স্ব়মেবং ভূতন্তন্ত ত্বন্তথ! সংভাবিতত্বমপি নাস্তীতি ভাব: । এবমেৰ 

বিষুপুরাণে । প্লাবয়ামাস তাং শূন্তাং দ্বারকাধ্চ মহোদধি:। যছুদেব গৃহন্তবেকং ন প্লাবয়ত 

মাগরঃ। নাতাক্রামস্ততে। ব্রহ্ধং স্তদদ্যাপি মহোদধিঃ। নিতাং সরিহিত স্ত্ ভগবান্ 

কেশবো যত: । তদতীব মহাপুণাং পর্বপাপ প্রণাশনং।' বিষুক্রীড়ান্বিতং স্থানং দৃষ্ট। 
পাপা প্রমুডাতে ইতি । তন্ৈব শ্রীহরিবংশে যাদবান্ প্রতি ইন্দ্র প্রেষিতম্ত শ্রীনারদ 

বাকাং। রুষ্ণো ভোগবত্রী রম্য! মুষিকান্থ। মহাযশাঃ | ছ্বারকামাম্মসাৎ কৃত সমুদ্রং 

গ্ময়িষ্য ্ রীতাত্রাত্মৎ সাৎ কত্যেতি নতু ত্বাযাক্ষেতি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ 

মঙ্গল হয়। পরে অর্জ,ন হত শেষ রা, বালক.ও ৃদ্ধগণকে লইয়া ই ইন্জর 

গ্রন্থে স্থাপন পূর্বক তথায় বজকে অভিষিক্ত করিলেন। হে রাঙ্জন্! 

পরে সেই সকল বৃদ্ধ পিতামহের1 অর্জুনের মুখে হ্ৃন্ধৎ নিধন বার্ত। | 

শ্রবণ করিয়া তাহাকে বংশধর করিয়। রাখিয়া তাহারা সকলে মহা- 

প্রস্থানে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ | ৃ্ 

যে ব্যক্তি এই দেবদেব শ্রীকৃফ্ণের জম্ম ও কর্ম সকল কীর্তন করেন ! 
কি শ্রবণ করেন, তিনি সর্বব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৭। ৃ 
রি 

০ পা শপ পপ পা পপি 

পাসপস্প | স্পা 



৫৫২ শ্রীমন্ভাগবত্তমূ । [ ১১ক্ক ৩১অ 

ইথ্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতারং বীধ্যাঁণি বাল্য 
চরিতানি চ সম্ভমানি | অন্যত্র চেহচ শ্রস্তানি 

গৃণম্মনুষ্যে! ভক্তিৎ পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ১৮॥ 
ইতি ভ্রীভাঁগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

একাদশক্কন্মে মৌষলং নামৈকত্রিংশো হধ্যায়ঃ ॥ %। ২১॥ক%॥  * 
॥ % ॥ সমাপ্তশ্চায়মেকাদশক্কন্ধঃ ॥%॥ 

শন্থমানি পরম মঙ্গলানি পরমহংসগতৌ শ্রীরষে ॥ ১৮ ॥ 
॥* ॥ ইতোকাদশে একত্রিংশঃ ॥ ক 

মমাপ্রাচেমং শ্রীমদেকাদশস্কস্ত ভাবার্থল্র গ্রদীপিকেতি। এবমেকাদশস্কন্ধে ভাবার্ন্ত 

গ্রাদীপিকা । স্বাহ্জান ধৰাস্ত নি শধরেণ শ্রক/শিত] | ॥ & ॥ ও তত সৎ।॥ %॥ 
স্সি শা শী শী পিজি পাশা ০৮ পা 

ক্রনসন্দর্ভঃ | 

সর্ববশ্ত শ্রীরুষ্। চরিতন্ত ফলং পরম ভক্তি পূর্বক তদগতি প্রাপ্তি রেবেত্যাহ ইথ 

মিতি। পরম হ"ন গশ্াবিতি তেষামপি দগুণাকষ্টানাং স এব গতিঃ। কিমুত মূলত 
এব স্তভব্বণান।মিতি ভাব ॥ ১৮ ॥ 

॥*%॥ ইত্যেকাদশ ক্রমসন্দর্ভে একত্রি'শতমোহধ্যায়ঃ ॥*॥ 
স্পা এ জপ ৯ সপ শা পপ শপ পপ জী ৮ শপ সপ পা আপ পাপ ও 

 ভগবান্ : হুরির এই. সকল বাল্য চরিত স্থমঙ্গল মনোহর অবতার 

কথ। ইহলোকে বা অন্য লোকে শ্রবণ ও গ্রহণ করত মনুষ্য সকল 
পরমহংস গতি শ্রীকূঞ্ণে পরমা ভক্তি লাভ করেন ॥ ১৮ ॥ 

॥% ॥ ইতি একাদশক্কন্ধে একত্রিংশ | %। 

ইতি ভ্রীভাগবততত্ববোধিকায়!ৎ ভীীরাষনারায়ণ বিদ্যণরত্ব 

কৃত ব্যাখ্যায়াং একাদশক্কন্ধঃ সমাপ্ত; ॥ক্%॥ 



বযািএল্প পপির সী 

রজত ওভার 

প্রথম অধ্যায়ঃ । 

ও" নমঃ শ্রীকৃষণায় ॥ 

| জ্ীশুক উবাচ ॥ 
যোতহস্তাঃ পুরপ্য়ো নাম ভবিষ্োে। বারহ্দ্রেথঃ। 

(এপ 

জয়ন্তি পরমানন্দ কুপাপা্গলস্ৃশঃ। বা! নিতামন্থবর্তত্তে সম্পদে! বিগতাদৃশঃ। উক্ত 
স্রয়োদশাধায়ৈ াদশেত্বাশ্রয়ঃ সতঃ ) অধিষ্ঠানাবধিত্বাভযামাশরয়শ্ে্বরঃ স্তৃতঃ। উকো 
লগ়াবধিত্বেন প্রাৃভাতান্তিকে লয়ে। অধিষ্ঠান তয়! চোক্ক! মহাপুরুষ বর্ণনে। শুভ্রাদৌ 
ষড়ভিরধায়ৈঃ শুকঃ গ্রাহ পরীক্ষিতে। শেষৈস্ত্রাখিলান্তাহ হুতঃ পৃষ্টোহথ সন্রিতিঃ। 
আশ্রয় শ্রয়ণে কাধ্যে। ন বিলম্ব মনীধিণা। ইত্যেতৎ কাল বৈষম্যং চতুর্তিস্তাবন্চাতে । 
তত্রতূ প্রথমে ভাবি মাগধাবগ ভূমিপান্। কলি প্রভাবতঃ গ্রাহ সন্বরাি মলীমসান্। 
এবং ভূতে সোমবংশে মুকুন্দ ন্বৈরকীড় | বর্ণিত। । অথ সএব ব'শে। ভাবী বর্ণাতে ক্কফডকিং 
দুক| মুকো বর্ণ নাস্তীতি বক্ত,ং ॥ *॥ 

1 , তদেবং বৈবশ্ত মন্ুবংশে সোমবংশ প্রস্তাবেন শ্রীরফাবন্তার চরিতানি সপ্রপঞম্থ 
০৬৬ এনা শি পারাটা এ ওকাপ৯০৭৪৮- শে ৩০৮, ওটার ডএ০০৫০১০৬যাজত 

ক্রমসপর্ভঃ ৷ 

ও নমঃ শ্রীকৃফায় ॥ দ্বাদশে ক্রমসন্দর্ভে সম্দর্ভানাং সঙাহতিঃ | ভ্রিয়ক্ে বয়িগেশেন 

স্বাদশক্ন্ধ অ্য়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত, তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে কলি- 
প্রভাবে বর্ণগান্কর্ধা বশত মালিনীকৃত ভীবি নাগধ বংশীয় রাজাদিগের 
নাম কীর্তন এবং কৃ্ভক্তি ব্যতীত মুক্ির জন্য পথ নাই ইহা বর্ণন ৪০। 

গুকদেব কছিলেন মোমবংশ সমূভূত বৃহজখের পুতে পুরঞয় নামে 



১ ৃ 3 
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তশ্তামাত্যস্ত শুনকে। হত্বা ম্বামিনমাতাজং | 

গ্রদ্যোত সং হা এ [ক সুতঃ ॥ ১ ॥ 

বিশাখযৃপ চর 
নন্দিবদ্ধন স্তৎ লুজ: পঞ্চ প্রদ্যোতন। রী | 

অষ্টত্রিংশোত্তর শতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ । 
শিশনাগ স্ভতে। হাব্যঃ কাকবণস্ত তৎ স্ুতঃ | রিনি র৮৪১০১৪৯০০১১১৪১৪১৮১০৭১১৪রিররিনির়ি 

বর্ণিতানি অথেদানীং ভাবি সোমব*শঃ কলে বিজাতীয় সঙ্করাদিমলীমসে। বৈবাগ্য ছ্বার। র 

শ্রীকষ্ণন্ৈব ভক্তি নিগমনায়ানববর্ণাতে | তত্র তু দোমবংশ শাখাস্থ চিরকালান্বধন্তি নয়! । 
মাগধবংশেংনুক্রমাতে তার পুরে! ধ'শে উপবিচরে! বন্ুঃ তস্ত বৃহ্দ্রথ স্তন্ত জরাসন্ধ স্তন 

লহদেবঃ পুরে! ভূদিত্যুক্তং নবমন্কন্ধে তত্ৈব মহদেবামার্জাবি ৬তঃ শ্রতংশ্রব আদয়ে। ' 
রিপুগ্য়াস্থ। বি'শতির্ভ| বিনে নিরর্পিতাঃ তদুপবিতনং সন্করাদি দোষেঃ গ্রপঞ্চয়ঠি যোষ্ন্তা 

ইতি রিপুপ্তয় এব পুবঞ্জয়ঃ স্বামিনং পুরগুয়' হতু। শপুজ' গ্রদ্দোতনামানং রাজানং করিষাচি । 
যৎ যন্থ পালকে | নাম সতত! ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥ 

গাদেোোতনাঃ গ্রদেযোহন সংজ্ঞাঃ ॥ ১॥ 
সস সা ও এস এস 

। 

ক্লুমসন্দর্ভঃ। 

সমেইনগ্ভ গতের্গতিঃ | তদেবমেকাদশস্বন্ধ পর্যান্ত গ্রস্থেন নিজাভীঈ, শীর্ণ লক্ষণমা শ্রয়ং 

ষথাবনিরপ্য পুবাণোপম*হারায় ত্বাদশস্কদ্দ আরভাতে । বর কদন্থপ্ধানে লোকানাং দ্বঃখ- 

মেবস্তাদিতি দর্শয়িত্বা কথঞ্চিত্তং ভজচাং তু নিম্তারঃ শত দতি দর্শয়িত্বেযাতে । হীশুক উবাচ 

যোহস্তে! পুরগয় ইত্যাদিনা ॥ ১। ২। ৩1৪৫1৬1৭1৮1 ৯। ১০1 ১১॥ 
22225 টির তক, 

একজন জনা গ্রহণ করিবেন এবং শুনক নামে তাহার আমাত্য স্বীয় প্রভূ 

পুরঞ্চয়কে বিনষ্ট করিয়া প্রদ্যোত নামক নিক্ক পুজকে রাজা করিবেন, 

প্রদ্োোতের পালক নামে এক পুজ্র জন্মিসেক ॥ ১ ॥ 

পালকের পুক্র বিশালযূপ তাহার পুত্র রাজক, রাজকের পুজ্জ নন্দি- 
বর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুজ্ধ শিশুনাগ এই পাঁচজন রাত্বার নাম প্রদ্যোতন, 
ইঞ্ছীরা পাঁচজন ক্রমে একশত অষ্ন্িশং বতমর পৃথিবী পালন করি- 
বেন। নন্দিবর্ধনের পুজ্র শিশুনাগ, হার পুত্র কাকবর্ণ, কাকবর্ণের 
হি... রি. 



] 

ৃ ১২ ১অ] শ্রীমন্তাগবতম্। ৫ 

রা উঠি এটি | ও সপ বা ০০ ৮ সপ এ শিস টির ও. রা অপ ৯ পপ ০ 

চে 

ক্ষেমধর্মা তস্য হুতঃ ক্ষোব্রজ্: কষেমধরশাজ। 
বিধিসারং সতস্স্থাংজাতশাদ্রু- উবিষ্যতি 

দর্ডক স্তধ স্ৃতোভাঁবী দর্ডকসথযাজ রং সৃতি 
নন্দিবর্ধন আজেয়ে। মহানন্দিস্ত তত স্থৃতঃ। 

শৈশুনাগাদশৈবৈতে যষ্ট্য.ভর শতত্রয়ং। 
সম ভোক্ষাযন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কল নৃপাঃ | ২ ॥ 
মহাঁনন্দিমতো রাঁজন্ শুর্জা গর্ভোন্ভবো বলী। 

মহাপন্মপতিঃ কশ্চিননন্নঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ। 

ততো ভূপ৷ ভবিষাস্তি শৃদ্র প্রায় অধার্শিকাঃ ॥ ৩ | 
স একছত্রাং পৃথিবীমনুলঙ্ঘিত শাসন । 

শা ০৯. এ চস ও ২২৭৯ ১০৫ পরাগ, বা ০ ৩৯৮৯-৯৮-৬০ 

নন্দো নাম কশ্চিৎ মত।পল্স মংখা।য়াঃ লেদার ধনস্ত ব! পতির্ভবিষাতি অতএব মহান 

ইনাপি তশ্ত নাম ॥ ৩॥ 

একমেব ছত্রং যন্তাং তাং পৃথিবীং শাসিষাঠি পালয়িযাতি গ্বক্রোৎসাদনে দৃষ্টান্তঃ 
এর পি পপ সপ শা এ পা কচ আসার চিনির আপ পা আপা পাপ ললা | পপ জপস্পীীপিস পাশ পপ? 

পুজ ক্ষেমধর্প্ম।) ভীহার পুভ্র ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেঞএ্েজ্তের বিধিসার নামে 

অজাতশক্র এক পুজ্র হইবে, তাহার পুজ দর্ভক, দর্ভকের পুজ অজয়, 

তাহার পুক্ত নন্দিবর্ধন, তাহার পুত্র মহানন্দি, তাহার পুজ্্র শৈশুনাগ, 
| হে কুরুশ্রেষ্ঠ! '«ইদশ জন কলিযুগে তিন শত যগ্ডি সর পৃথিবী 
ভোগ করিবেন, ॥২॥ 

হে রাজন, | শ্দর গর্তে মহানন্দির ন্ বলবান্ মহাপন্ম সংখাক 

ধনের অধিপতি ক্ষত্রিয় বিনাশকারী নন্দনামে এক রাজ জন্মিবেনন এবং 

পিই অবধি:অধার্টিক শুতে প্রায় রাজ! সকল জন্ম গ্রহণ করিবেন ॥ ৩1. 

:: এসেই অহ্থাপস্মপতি নন্দ রাজা হইলে, কেহ তীহার শাসন, লঞ্ম 

_স্ক 

০ শা 

ূ 

টা 
করিতে পারিবে না, তিনি অন্ধিতীয় পরগুরামে ্ যাঁয একছরা! পৃ 

নং 



৬ শ্রীম্তাগবতম্ । ... [১২স্ক ১জ 
জরি পজিস্কপস্ত 

শামিষ্যতি মহাপছ্ো। দ্বিতীয় ইব ভাগবঃ ॥ ৪। 
ত্ত চাফৌ। ভবিষ্যস্তি স্থমাল্য প্রমুখাঃ ছুতাঃ । 

য ইমাং ভ্তোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥ ৫॥ 
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপক্নানুদ্ধরিষ্যর্তি । 
তেষামভাবে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষযন্তি বৈকলৌ। ॥ ৬॥ 
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো! রাজ্যেভিষিক্ষ্যতি | 
তৎ স্থুতে। বারিসারস্ত্ব ততশ্চাশোকবর্ধনঃ | 
সুষশ! ভবিত। তস্ত সঙ্গতঃ স্ুষশঃ স্রতঃ | 

শ/লিশুকম্ততন্তন্ত সোমশর্্শা ভবিষ্যতি। 
পপর ০০ ও ও, 0০ ০ ৬টি. সা ০স্ঞর ০৪ সপে তি শিস পপ গজ পপ সি সা পপ 

পপি শপ 

এ 

ভার্গবঃ পরশুরাম ইব। ৪1 

|. সমাঃ সংবৎসরান্ ॥ ৫॥ 
নব নদান্ নদাঞ্চ তৎ পুক্রাংস্চ ইতোবং নব প্রপরান্ বিশ্বস্তান্ বিখ্যাতান্ ব! দ্বিণঃ 

কৌটিপা বাত্ভল্যায়নাদি পর্য্যায়শ্চানকাঃ উদ্ধরিষ্তি উন্মুপয়িষাতি মৌধ্যাঃ মৌরধা 
লংজাঃ॥৬॥ 

কথং তোক্ষ)তি তদাহ স এবেতি চক্গুপ্তং মৌর্ধা প্রথমত ॥ ৭1 

শাসন করিবেন ॥ 8-॥ | | 
সেই নন্দরাজের স্থমাল্য গ্রভৃতি আট পুত্র জশ্মিবেন এবং তাহারা 

রুজ। হইয়া শত বগুসর পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥ ৫ 
চানক্য নামে কোন এক ব্রাঙ্ষণ অনুগত বিশ্বস্ত নন্দরাজ ও তাহায় 

আট পুত্রকে উন্মুলন করিবেন, পরে ত'হাদিগের অভীবে কলিষুগে' 
মৌধ্য নামে এক মহাবংশ্যের! পৃথিবী ভোগ করিবেন । ৬ 

যেই ছ্বিজ চানক্য মৌর্য দিগের প্রথম চন্্রগুগ্তকে রাজ্যে অভিষেক 
করিবেন, চন্দ্রগুণ্ডের পুজ্ঞ বারিসার, ভাার পুল্প অশোকবর্ধন, তাঁর 
জে টির যর খুব শর তাহার পুজ সত, তাহার পুত শালি-, 



ভা... 
টা. 
১২ন্ ১অ ] স্রীমন্তাগবতষ্। 

শতধস্বা সৃতস্তস্য ভবিত। তত্ব হঞ্রেথখঃ ॥ ৭ 
মৌর্ধযান্ত্বেতে দশ নৃপাঃ সগ্ুত্রিংশচ্ছতোত্তরং । 
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃধিবীং কলো কুরুকুলোদ্বহ ॥ ৮ ॥ 
অগ্নিমিত্র সতত স্তম্মাৎ স্থজ্যেষ্ঠো ভবিত। ততঃ । 
বন্ুমিজে। ভদ্রেকশ্চ পুলিন্দেো। ভবিতা সুতঃ। 

ততে। ঘোষঃ হত স্তন্মা্বজ মিত্রো ভবিষ্যতি। 
ততো! ভগবত স্তম্মাঙ্গেবভূতিঃ কুরদ্বহ। 

শুঙ্গা৷ দশৈতে ভোক্ষ্যস্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকং ॥ ৯॥ 
ততঃ কথানিয়ং ভূমির্যান্তত্যপ্প গুণান্গুপান্। 

০ 

তেষ।ং গঞ্চমে। দশরথঃ পরাশরাদিতিরুক্োহআাপানুসন্ধেয়; তেন সহ মোর্যা দশ সপ্ত 

ত্রিংশহত্বরং শতং সমাঃ॥ ৮1 

বৃহত্রথন্ত সেনাপতি পুক্পমিতহে। নাম শ্বামিনং হত্ব! রাজাযং করিষ্যতি সচ গুদ্ধানাং 

প্রথমঃ ততোঙমিমিত্রদয়ে। নব ইতোবং শুশ্ন| দশ বর্ধ শতাধিকং দ্বাদশাধিকং বর্ষ 
পতৃং॥৯॥ | 

কথং কথণ্ান্ যাণুডতি তদাহ্ গুঙ্গমিতি পরন্ত্রী কামিনং দেবভূতি নাষানং শুঙগং হত্বা 
তর অজ 

শুক, তাহার পুভ্র সোমশন্বা, তাহার পুত্র শতধন্বা ও তীহার পুল 

বৃহ্দ্রখ জগ্মিবেন ॥ ৭। 

হে কুরুনন্দন! কলিযুগে এই মৌর্ধ্যবংশীয় এই দশ রাজা একশত 
সগুত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥ ৮ ॥ 

* বৃহদ্রেথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বীয় স্বামিকে নষ্ট করিয়া! শুঙ্গ 

বংশীয়দিগের মধ্যে গ্রথম রাজ! হইবেন, তার পুত্র অগ্নিমিত্র, তাহার 
পু নুজ্যেষ্ঠ, সাহার পুত্র বন্থৃমিত্র, উহার পুজ ভদ্রক, তাহার পুজ্র 

পুলিন্দ, তাহার পুত্র ঘোষ, তাহার পুত্র বন্দ্রমিত্রে, তাহার পুজ্জ ভগবত, 
ভাহার পুত্র ভৃতি, শুঙ্গবংশীয় এই দশ রাজ! এক শত ছ্াদশ বৎসর ; ূ 
পৃথিবী ভোগ করিবেন । ৯৪ 
, হেমৃপ! তষনস্তর এই টকা অল্প গুগ বিশিষ্ট শপে 

শি, 



ঘি 
১ 

জ্ীমস্তাগবতমূ। [ ১২স্ক ১অ 

শুজং হত্বা দেবভৃতিং কণোমাত্যস্ত স্ব কামিনং। 
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং ব্্দেবো.মহামতিঃ। 
তন পুজস্ত ভূমিত্র স্ততে 1 নারায়ণং স্ুতঃ ॥ ১০ ॥ 

ক1ণায়ন! ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চচ। 

শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ১১। 
হত্বা কাণং স্শল্মাণং তন্ভুত্যে। বৃষলো৷ বলী। 
গং ভোক্ষ্যত্যন্ধ, জাতীয়ঃ কর্চিৎ, কালমসতমঃ। 

কৃষ্ণ নামাথ তদৃত্রাত। তবিত1 পৃথিরীপতিঃ। 
শ্ীশান্তকণস্তৎ পুক্রঃ পৌর্ণমাসন্ত তত শুতঃ। 

লক্মোদরস্তর তৎ পুত্র স্তম্মাচ্চিবিলিকো। নৃপঃ। 
মেঘন্বাতি শ্চিবিলিকা দ্দঢুমানস্ত তম্ত চ। 

সপ সত ০০৬০ 

সপ কাপ কলস | পপ পপ সপ সপ আপ সপ চা কক | আপ পপ 

তদমাত্যো বস্থুদেব নাম! কণে। রাজ্য* করিষাতি | ১০॥ 

কণ্াানাঞতুর্থ: হুশর্খ্। ইমে ঝাহুদেবাদয়ঃ কণ্ায়নাঃ বর্ষাণাং ত্রীণি শতানি প% চত্বা- 

রিংশত্বর্ষাণিচ ভোক্ষটস্তি ॥ ১১ ॥ 

কণানামন্তিম' সুশর্মাণং তত্ব। ৰলি নামাতভুত্যো গাং ভোঙ্ষাতি ॥ ১২। 

হস্তগত হইবে অথাৎ শুঙ্গবংশীয় কামী দেবভূতিকে নষ্ট করিয়া কণু 
ংশীয় মহামতি বহুদেব রাজ্যপালন করিবেন, পরে তাহার পুত্র ভূমিত্র, 

তাঁহার পুত্র নারায়ণ ॥ ১০ ॥ 
উহার পুত্র হ্থশন্মর, ইহার! তিন শত পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ধ ভূমির 

আধিপত্য করিবেন ॥ ১১ ॥ 

কাণুবংশীয় শুশর্ধ্ার ভৃত্য বলবানু অসভ্ম অন্ধ,জাতীয় বৃষল স্থপর্মীকে 
হনন, করি! কিয়ৎকাঁল রাজ্য পালন করিবেন, পরে তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণ 

পৃথিবীপতি হইবেন, তাঁহার পুত্র ্রীশাস্ত কর্ণ; তাহার পুত্র পৌণমাস, 
তাহার পুত্র লক্খোদূর, তাহার পুর চিবিলিক, তাঁহার পুত্র মেঘস্বাতি, 

রি... ৮৮. __ 



1 
১২স্ক ১অ] জীমতীগবতম্ | 
সস 

অনিষ্টকর্্মা হানেয় স্তলকস্তস্থ চাঝজঃ ॥ ১২॥ 
পুরীষতেরুত্তৎ পুভ্ত স্ততে৷ রাজা সুনন্দনঃ। 

চকরো! বটকে। যত্তর শিবস্বাতিররিন্দম । 
তম্তাপি গোমতী পুত্রঃ পুরীমান্ ভবিত1 ততঃ । 
মেদ? শিরাঃ শিরক্কন্ধো! যক্তত্রীস্তৎ হৃতস্ততঃ। 

' বিজয়স্তৎ সুতো ভাবাশ্চজ্দ্রবীর্জ সলোমধিঃ। 
এতে ত্রিংশনন.পতয় শ্চত্বার্ধ্যব্দ শতানিচ। 

ষট্পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দম ॥ ১৩॥ 
সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশগর্ধভিনে। নৃপাঃ। 

যন্ত্র যেধু বটক সংজ্ঞকেষু অষ্টন্থ নবম: শিবন্বাতি নাম! ভবিত1 ॥ ১৩ ॥ 
আব্ভৃতযাঃ অবভৃপ্ভ! নগরী হদ্রাজানঃ ॥ ১৪ ॥ 

ক্রমমন্দর্ডঃ | 

অনিষ্ট কর্ম্মেতি। তজ্জ্ঞন্ত বিশেবণং ॥ ১২॥ 

ষত্র মেধু অষ্টন্থ অনুক্কেযু গতেষু নবমঃ শিবন্বাতিরিতার্থঃ। ইতি দ্বাবিংশতিঃ। 

গৌতমীর পুত্র পুরীমন্তৌ ঘ্বৌ ॥ অন্তে বল্যাদিবল্পোমধি পর্যান্ত। পৃথক্ পৃথগন্তাঃ ইতি 
ব্রিংশৎ 1১৩।১৪ ১৫।১৬।১৭ ১৮1১৯২০1২১।২২/২৩।২৪।২৫1২৬২৭॥ 

তাহার পুন্র অনিষ্ট করা, ভাঙার পুত্র হানেয়, তাহার পুত্র তলক ॥১২॥ 
তীহার পুত্র পুরীষভের, তাহার পুত্র স্রনন্দন, তাহার পুর চকোঁর, 

উাহার পুত্র বটক, তাহর পুত্র শিবস্বাতি, তাহার পুত্র অবিন্দম, 
তাহার পুত্র গোমতী, তাহার পুঝ্স পুরীমান্, তাহার পুত্র মেদ, তাহার 
পুত্র শিরা, তাহার পুন শিরস্কদ্ধ, তাঁহার পুত্র যজ্ত্তরী, তাঁহার পুত্র না 
তাহার পুত্র ভাব্য, তাহার পুত্র চন্দ্রবীজ, তাহার পুত্র লোমধি।. 
কুরুনন্দন। এই ত্রিশ জন নৃপতি চারি শত ষট্ পঞ্চাশৎ বৎসর . সণ 
ভোগ করিবেন ॥ ১৩॥ 
আর সাত জন আতীর অবভূত নামক নগরীতে, দশ জন দত বং 

পচ পিপপসপ্ সস 

৬24 8৯ 

ঙ 

এ 
পি শঅতেঠাজ-সল্্পস্্্এস্স ০্স স৯, 

॥ ২ ) 



রক আনিস | আ্পস্পস্স | সপ জা? কলা পপ অপ ০০ বারা শালা পর 

এট ৫ স্রীমন্তাগরতম্। [ ১২স্ক ১অ 

কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপাল। ভবিষ্যস্ত্যতিলোলুপাঃ | 
ততোহক্টৌ যবল। ভাব্য। শ্চতুর্দশ চতুঃম্বরাঃ | 
ভূয়ো দশ শুরুণ্ড/ঞ্চ মৌল! একাদশৈব তু ॥ ১৪। 
এতে তোক্ষ্যন্তি গৃথিবীং দশব্! শতানিছ। 
নবাঁধিকাঞ্চ নরতিং মৌল! একাদশ ক্ষিতিং 
ভোক্ষ্যস্তাব শতান্থঙ্গ ভ্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ । 
কিলকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোহুথ রঙ্গিরিঃ ॥ ১৫ | 
শিশুনন্দিস্ত তৎ ভ্রাত। যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ। 
ভোক্ষ্যন্তোতে রষগতং ভবিষ্যন্ত্যধিকীনি-ষট_1 ১৬। 

কপ 

এতে আভীর।দয়ে। মৌল ব্যন্িরিক্কাঃ পঞ্চষ্টি নৃপ। একোন শতাধিকং ব্ষমহত্রং 
পৃধিবীং তোক্ষান্তি ততঃ পুর্বোক্ত। এব একাদশ মৌল! স্ত্রীণি অব শহানি ক্ষিতিং 

ভোক্ষান্তি তৈ সংন্থিতে তেষু মৌলেষু মৃতেষু কিলকিলায়।ং পূর্ধাং নৃপতয়ে! ভবিষাল্তীত্য 
তরেণান্বয়। ॥ ১৫ ॥ 

অধিকাৰিচ ষডূর্দাণি ॥ ১৬। 
পপি সি এ শি ্ স্পা চা ০ জীপাপ্পি শীত | পা পপি ক শা ৮ শি কাপাসপিস্ত | আজ 

০০ ০০০ শর ০৯৮ ০ টনি রি জী রি রর 

অতি লোভী ষোড়শ জন কন্ক রাজ! হইবেন, তাহার পর আট জন যবন, 

চৌদ্দ জন চতুঃন্বর, দশ জন শুরুও এই পঞ্চষষ্টি জন এক সহত্র একোন 
শত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥ ১৪ ॥ 

পরে একাদশ মৌল তিনশত বগসর পৃথিবী তোগ করিবেন, তৎ 
পরে মৌল বংশীয়ের| গত হইলে তাহাদ্িগের মরণোত্তর কালে কিল 
কিল। পুরীতে অবস্থান পূর্ববক পশ্চাহুক্ত রাজ সকল পৃথিবী ভোগ 
করিবেন তাহার মধ্যে প্রথম ভূতনন্দন, দ্বিতীয় বঙ্গিরি ॥ ১৫॥ 

পরে তীহার ভ্রাত। শিশুনন্দি, তীহার পুত্র প্রবীরক, ইহারা একশত 
ছয় বৎসর রাজ্য পালন করিবেন । ১৬॥ |... 



১২ক্ক ১অ] - স্্রীমঙ্তাগবতম্ । 
ৰ 

তেষাং ত্রয়োদশ শত ভবিতারশ্চ বাহিলিকাঃ। 

পুঙ্গমিজোহণ রাজন্টো ছুর্শিক্রোহস্ঠ তখৈবচ ॥ ১৭ ॥ 

এককাল! ইমে তূপাঃ সপ্তীষ্কাঃ সপ্ডতকোশিলাঃ। 
বৈদুর পর্তয়ে! ভাব্যা নৈষধা' সতত এবহি.॥ ১৮1. 
মাগধানাঞ্চ ভবিতা বিশ্ব্কর্তিঃ পুরজয়ঃ | 
করিষ্যতাপরান: বর্ণান, পুলিন্দ যুম্রকনি, ॥'১৯ 1 
প্রজাশ্চা ব্রখাতৃঘিষ্ঠাঃ স্কাপয়িষ্যতি দুর্মীতিঃ। 

হ্ষোং তৃপ্তনন্বাদীনাং যথ। যথং বাহিলক নামান: অয়োদশ সুত1 ভবিষাস্তি অথ পুষ্প 

মিত্র নামান্যে। রাজন্যঃ অস্ত চ ছুর্মিত্রে। নাম পুজঃ ॥ ১৭ ॥ 

অন্ধাঃ কোশলাঃ বৈদুরপতয়ঃ নৈষধাস্চ এতেচ তত্তদ্দেশ নামভিঃ প্রখ্যাতাঃ তৃল্য 
কালাঃ খণ্মগুলেষু ভূপাঃ তত এব তেভো]। বাছিলকেভ্য এব ভাব্যা ভবিধান্তি॥১৮॥ 

. ছাতশ্চ মাগধানাং রাজ! বিশবন্র্জিনগাম। ভবিতা৷ সচ পুর্বোকত্বাৎ পুরধয়াৎ অপরঃ 

অতি '্রসিদ্ধঃ পুরঞয়ঃ সন্ বর্ণান্ ব্রাহ্গণাদীন্ পুলিন্দ যছ মত্রক সংজ্ঞান্ মেচ্ছ প্রায়ান্ 

করিষাতি অপরানীতি পাঠে অন্ঠান্ পুলিন্দাদি সংজ্ঞন্ বর্ণান্ করিষাতীতার্থঃ ॥ ১৯। 
পচ এবং কৃত্ব! অব্রন্গণ্য ভৃয়িষ্ঠ। আন্রৈবর্ণা গ্রচুরাঃ সতীঃ গাজা; স্বাপয়িবাতি সচ পদ্ম 

০০ 

সেই ভূতনন্দন প্রভৃতি পাঁচ জন রাজার ত্রয়োদশ জন পুত্র] 

জন্মিবেন 'এবং তাহারা বাহিলক নামে বিখ্যাত হুইবেন। তদনস্তর 
পুঙ্পমিত্র, তাহার পুত্র ছুশ্মিত্র ॥ ১৭ 

তাহার পর সেই বাহলীক বংশ হইতে সাত অন্ধ ও সাত কোশল 
এই চতুর্দশ রাজা বৈছুর্ধ্যপতি ও নৈষধপতি হইয়া এক কালে' খণ্ড 
মণ্ডলের রাজী হইবেন ॥১৮ । 

পরে মগধ দেশে দ্বিতীয় পুরগীয় বিশ্ব, র্জি নামে এক জন রাজ। 
হইবেন এবং পুলিন্দ যছু মদ্্রক প্রস্ৃতি দেশীয় ব্রাহ্মাণ দিকে ক্লে 
শায় করিবেন 1১৯ 
সেই ছুল্মীতি বীধ্যবান্ বিশ্সথর্ি আ্ষণ শুদ্র ্েচ্ছ প্রায় প্রজা 

রি পূর্বক ক্ষত্রিয় কুল বিনাশ কত 'পল্মাবতী পুরীতে বাঁস রিয়া, 
8৫ 



১২ জ্রীসন্ভাগবতম্। [ ১২ক্ক ১৩ 

বীর্ধ্যবান, ক্ষত্রমুৎসার্ধ্য পদ্মবত্যাং সবৈ পুরি । 
অনুগন্গামাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীং ॥ ২০ । 
সৌরাস্ত্ীবন্তযাভীরাম্চ শূরা অর্ধবূদর মালবাঃ। 
ব্রাত্য। ছ্িজ! ভবিষ্যস্তি শুত্রপ্রায়। জনাধিপাঁঃ ॥ ২১ ॥ 
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাৎ কফৌস্ভিং কাশ্মীরমণ্ডলং | 
ভোক্ষ্যত্তি শুক্জ! ব্রাত্যাদ শ্লেচ্ছ! অক্রক্মাবর্চনঃ ॥ ২২। 
তুলা কালা ইমে রাজন, শ্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূত্ূতঃ ॥ ২৩ 
এতে ধর্ম্মানৃতপরাঃ ফল্তুদ1 সতীব্রমন্যবঃ | 
স্ত্রীবাল গো দ্বিজদ্বাশ্চ পরদার ধনাদূত1ঃ ॥ ২৪ ॥ 

ব্যাং পুরি অনুগন্গাং গঙ্গা দ্বারমারভ্য প্রয়াগ পর্যাস্তাং গুপ্াং পালিতাং মেদিনীং 

ভোক্ষাতি ॥ ২) 
তদনস্তরঞ্চ সৌরাষ্টাাদি দেশবর্তিনে| দ্বিজা ব্রাত্য। উপনয়নাদি রহিত ভবিধাস্তি ॥২১। 

অব্রঙ্ষবর্চনঃ বেদাচার শৃপ্তাঃ ॥ ১২৪ 
ইমে ম্নেচ্ছপ্রায়!ঃ ভূভৃতত্তল্য কালা ভবিষাস্তি ॥ ২৩॥ 
কিঞ্চ এতে সর্কেধ্ধন্মাবৃতপরা: অধর্ম্ে অনৃতেচ পরিনিঠিহ1; ফন্তুদা অল্প দাতার: ॥২৪1 

সপ 

গঙ্গাদ্বার অবধি প্রয়াগ পর্য্যন্ত পালিত। পৃথিণী ভোগ করিবেন ॥ ১০ ॥ 
পরে সৌরাফ্ট্, অবস্তি, আভীর শূর, অর্ধবূদ ও মালব দেশীয় 

ব্রাহ্মণের! ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার বিহীন এবং রাঁজা সকল, খু প্রায় 
হইবেন ॥ ২১৪. 

এবং বেদাচান্ শুন্য শ্লেচ্ছ, শৃষ্জ ও সংস্কীর বিহীন ত্রাক্মাণেরা ' রাজা 
হইয়া সিল্ধুতট চন্দ্রভাগা, কৌন্তি ও কাশ্মীর মণ্ডল ভোগ করিবেন ॥ ২২ 

হেরাজন্। এই প্রেচ্ছ ১ রাজারা এক কালেই রাজ্য, শাসন 
করিবেন ॥ ২৩ ॥ এ 

ইহারা অধর্দে ও মিথ্যা ভা তৎপর হইবেন ও ক্রোধ পরবশ 
এবং অল্প দা! হইবেন, স্ত্রী, বালক, গো. ব্রাঙ্মণ বধে শঙ্কা করিবেন 
পি এবং পরদার ঙ ॥ পরধন গ্রহণে মমাদর করিবেন ॥ ২৪ ॥ 



১২ক্ক ১অ] ভ্রীমস্তাগবত্তষ্ । ১৩ 

উদ্দিতাস্তমিত প্রায়া অপ্পসত্বাপ্পকায়ুষঃ। 
অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমপারৃতাঃ ॥ ২৫॥ 

প্রজান্তে ভোক্ষয়িষ্যস্তি প্লেচ্ছা রাজন্য রূপিণঃ ॥ ২৬॥ 

তন্নাথা স্তে জপদা স্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ | 
অন্যোন্ন্যতে। রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্তান্ভি পীড়িত: ॥ ২৭॥ 

ইতি প্রীভাগবতে মহাপুরাঁণে পারমহস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা* 

দ্বাদশস্কন্ধে রাজবংশানুকীর্ভনং প্রথমোহধ্যায়ঃ 0 ক ॥১। %॥ 

পে অপ সপ শত পপ ০০০০ ০০ আস: ০০০ ক পিস অত চে ১০ পি 

উদ্দিতান্তমিত গ্রার়াঃ হর্য শোকাদি বহুলাঃ অস*স্কৃতাঃ গর্ভধানাদি সংস্কার বহি»: ১৫ 

গ্রজ। ভক্ষয়িষাঞ্ঠি ধনাদাপহা বাদীন! পীড়মিষান্তি ॥ ২৬ ॥ 
কিঞ্চু তন্নাথ| স্তে নাথ। যেষাং তে জনপদ। দেশবর্কিনে। মনুষাযাঃ তচ্ডীলাচাববদিনঃ 

তেষামেব শীলমাচবে। বাদশ্চ তথন্তঃ ॥ ২৭॥ 
| % ॥ ইতিদ্বাদশে হাথমঃ ॥% 

০০১ সকাল সমস কমবররররহররস্া৯পস্পাকর্স্্স্ মস্ত“ কারা ০০০০০ ০ টি ৮ ০ ০০ ০ রর, পরক্াটি জ আঃ আও কপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ 

॥* ॥ ইতি দ্বাদপক্রমসন্দর্ভে গ্রথমঃ 1&। 

পপ পদ শিপ চে বা এ. থা ৫৮০ আপা 
ক এ: ৩. ক পস্থস সপ্ত ০০০ ০০০ 

ইহারা হর্ধ শোক ব্যাপ্ত, অপ্প বল ও অল্প আয়ু এবং রজঃ তমো 
গুণে আ্রত হওত সংস্কার হীন ও ক্রিয়। রহিত হইয়া অপ্প অল্প কাল 
রাজ্য করিবেন ॥ ২৫ ॥ 

এই রাজ রূপী গ্নেচ্ছের ধনাপহরণাঁদি দ্বার প্রজা পীড়ন 
করিবেন ॥ ২৬॥ 

এবং এঁ সকল রাজাদিগের অধীন প্রজা সকল তাহাদিগের শীল ও 

আচাচের অনুকরণকারী হইয়া পরম্পর পীড়িত ও রাজজগণ কর্তৃক 
অত্যাচারিত হইয়া! ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৭॥ 

॥% | ইতি দ্বাদশে প্রথম ॥ %। 



শ্রীন্াগবতমূ। [ ১২ক্ক ২অ 

প্রীশুক উবাচ ॥ 
ততশ্চানু দ্রিনৎ ধর্মাঃ মত/ং শৌচং ক্ষমা দয়! । 

কালেন বলিন! রাঁজন্নজ্রন্তয ুর্বলং স্কৃতিঃ ॥ ১॥ 
বিস্তমেব কলৌ নৃণাং জম্মাচার গান । 

ধশ্মন্যাঁয় ব্যবস্থায়াৎ কারণং বলমেবহি ॥ ২ ॥ 

দাম্পতোহভিরুচিহেতু মণয়ৈব ব্াবহারিকে । 
্্ীত্বে পুস্তেচ ছি রতি বি্গ্রত্বে সুত্রমেবহি ॥ ৩। 

রা 
আধা (রর হারার 

স্বিতীয়েতু কলের্দোর বৃদ্ধৌ কন্ধাবত।রতঃ | অধর্িষ্ঠে জনে নষ্টে পুনঃ. কৃতযুগাগমঃ ॥০. 

, কলিধর্মান্ প্রপঞ্চয়তি ততশ্চেতযাদিন। ॥ ১ ॥ 

ধর্ম স্যায়যে। বাবস্থায়। বলমেব। ২॥ 

দাম্পত্যে ভার্ধা। পতিভাবে অভিরুচিরেব হেতৃঃ ন কুল গোত্রাদিং বানহারিকে ক্রয় 
/বিক্রয়াদো স্্রীত্বে পুংস্তেচ তয়োঃ রন্তি কৌশলমেন শ্রৈষ্ঠো হেতৃঃ ন কুলমাচারো! বা ॥ ৩॥ 
| ৯ পপ 

ঘিতীয় অধ্যায়ে কলির দোষ বৃদ্ধির পরে কন্কী অরতার ও অধার্নিক 
| দিগের নাশ পূর্বক পুনঃ সত্য যুগাগম ॥ ০ ॥ 

শুকদেব কহিলেন হে রাজন! তদনস্তর বলবান্ কাল বশতঃ 
প্রতি দিন ধর্ম, সত্য, শুচিতা', দয়া, ক্ষমা, আয়ু, বল, স্মৃতি ক্রমশঃ নষউ 
হইতে থাকিবে | ১.॥ 

কলি যুগে মনুষ্য দিগের জন্ম আচার ও গুণাদি সমুদয় কেবল 
ধন সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে এবং ধর্ম ও গ্যাঁয়ের, ব্যঘস্থাতে বল 
মাত্র কারণ হইবে ॥ ২॥ 

ভার্ধা পতি ভাবে অভিরুচি মাত্র হেতু, টি তাহাতে কুল 
গোত্রাদি বিবেচনা! থাকিবে না. এবং ক্রয় রিক্রয়াদি- ব্যবহারিক বিষয়ে 
প্রবঞ্চন। মাত্র, স্ত্রী পুরুষের কেধল।রতি-মাপ্র এবং আমাগদিগেরী- কল 
সুত্র ধারণ মান ্েষঠাার হেতু,হইরেন ৩%. 



সত পপ পা এআ পপর 7 

ঘা 

1 ৯২স্ক ২ম] স্রীমন্ভাগবতমৃ। ১৫ ূ 

লিঙ্গমেবাশ্রম খ্যাতাবন্যোন্যাঁপন্তি কাঁরণং | 

অরত্যা ন্যায় দৌর্বল্যং পাগ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥ ৪ ॥ 
অনাঢাতৈবা সাধুত্বে াধুদ্ে দন্ত এব হি। 
স্বীকার এবচোদাছে স্ানমেৰ প্রসাধনং ॥ ৫॥ 
দূরে বাধ্যয়ণং তীর্থং লাবশ্যে কেশধারণং। 
উদরম্তরতা! স্বার্থ; সত্যত্বে ধাষ্টমেব ছি। 
দাক্ষে কুটুন্ঘভরণং যশোহর্থে ধর্ামেবনং | 
এবং গ্রজাভি ছু কটতিরাকীর্ণে হিসি | 

আশ্রমাণ!ং পা জ্ঞানে টি টি হেইঃ নত্বাচার বিশেষঃ অস্তোন্ত। 

পত্তিকারণঞ্চ নাশ্রমাদাশ্রমাগ্তর প্রার্থী ৯ কারণং যদ্ব! বহুদক হুংসাদীনাং অস্তোস্তাপযৌ 
নমস্কার।দি বাবহারে কারণং অবৃত্ধ। মুদ্রার্পণাদাবসাযর্োন সভায় হুর্বলত্বং পরাজ্স্বঃ চাপলং 

বচঃ বছু ভাষণং ॥ ৪ । | 

অদাধুত্বে চৌর্ধযাদাভিযোগে প্রঘাধনং অবঙ্ক।রঃ ॥ ৫॥ 
দূরে বর্তমানং বার্ধয়ণং জলাশয়ং তীর্থ* নতু খর্বাদিঃ স্বার্থ: পুরুষাথঃ | ৬ ॥ 

এ পপ ০০০০ ই পভ ওরা প্রি দুর) উপ 

ক্রমসন্দ্ভঃ | 

(১২৩1৪ লাবণ্যে নিমিত্তে কেশ ধারণমেব করিধাস্তি ইতি সগ্রম্যস্তানামন্থয়ঃ ॥৫1৬।৭ ৮। 1 

| ৯। ১০1১১ ১২।১৩। ১৪1১৫ ১৬১৭1 ১৮1১৯1২০1২১ ২২॥ 
০ ৬ লাল ০ শিস তি শি | পা পাপ পা | জ্। স্পা 

অুষ্টামের পরিচয় বিষয়ে দণ্ড ও মৃগ চণ্মাদি ধারণ মাত্র, পরস্পর 
নয়ক্ষারাদি ব্যবহারে চিন ধারণ মাত্র, এক আশ্রম হইতে অন্য. আাশামে 
গমনের লিঙ্গ এহণ ও পাগ্ডত্য বিষয়ে বাক্যের চপলতা মাত্র কারণ 

হইবে ॥৪॥ 

অসাধুত্বা বিষয়ে নির্ধনত] মাত্র, সাধুত বিষয়ে দন্ত মাত্র, বিবাহে 
স্বীকার মাত্র, স্নানাদি দেহগুদ্ধি বিষয়ে অঙ্গ পরিস্কার, মাত্র ফু 
ছাইবে 8.৫ ॥ 

দুরে বর্তমান জলাশয়ই তীর্থ তর, কেশ ধারণ কেবল, লাগা 

১ নিও রিও রী রি িরিরিরিনি সা, 



লি - 

১৬ স্ীম্ভাগবতম্ । [ ১২স্ক 

্রন্মবিট ক্ষত্র শুদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥ ৬। 
প্রজাহি লুৰৈ রাজন্যৈ নি পৈর্দন্থাধর্ঘ্মাভিও | 
আচ্ছিম্ন দার দ্রেবিণ! যাশ্াস্তি গিরিফাননং ॥ ৭ ॥ 
শাক মুলামিষ ক্ষৌদ্র ফল পুষ্পার্টি ভোজনাঃ | 
অনাবৃষ্ট্যা বিনজ্জ্যন্তি ভুর্ভিক্ষকর গীড়িতাঃ | 

শীত বাতাতপ প্রারৃডটিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ। 
ক্ষৃতৃড়ভ্যাং ব্যাধিভিশ্১ৈব সংতগ্ন্যস্তেচ চিন্তয়া । 
ত্রিংশদ্বিংশতি বর্ধীণি পরমায়ুঃ কলে নৃণাং ॥ ৮ ॥ 
ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ। 
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্ট বেদপথে নৃণাং ॥ ৯॥ 
০০ 

আচ্ছিনা অপদ্ধত। দার! ভ্রবিগানিচ যাসাং তাঃ॥ ৭ 
অষ্টিরাক্সং ॥ ৮॥ ৃ 

ক্ষীর়মাণেঘিত্যাদিনাং ইখং কলৌ। গণগ্রায় ইতি পঞ্চমেনাহয়ঃ ক্ষীয়মাণেষু অল্ল 
প্রমাণেতূ 1৯ ॥ 
০০ পচা ওরা ৬+ (এ প ০০৫৮-১৫ এ পর টা ০৭ জট ০০ 

মাত্র, উদরস্তরতা কেবল স্বার্থ মাত্র, সত্য ব্যবন্থারে ধৃষ্টত। মাত্র কারণ 
হইবে ॥ ৬॥ ৰ 

পরিবারবর্গ পো'ষণে দক্ষতা প্রকাশ মাত্র, ধর্ন্মানুষ্ঠান কেবল 
যশোলাভার্থ মাত্র হইবে। এই রূপ ছুট প্রজাবর্গ দ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল 
মনাকীর্ণ হইলে ব্রান্ষণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্, 
৮৮ তিনিই রাজ। হইবেন ॥ ৭। 

বং লোভী, নির্বণ ও-.দন্যবৃত্তিকারী রাজ। কর্তৃক প্র! সকল 

অপহুত দার ও অপ্ৃত ধন.হুইয় পর্বত কাননে গমন করিবে ॥ ৮। 
প্রজাগণের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও রাজকর দানে গীড়িত হইয়া! শাক মূল ফল 

বন্যমধু আমিষ পুষ্প ও বীজ ভোজন করত. কতক নাবৃ্িতে প্রাণ 
ত্যাগ করিবে ॥ ৯. 



সি 

| 

১২স্ক২অ]. শ্রীমন্ভাগবতম্ । ১৭ 

পাষণ্ড এচুরে ধর্দ্ে দস্থাপ্রায়েযু রাজসু। 
চৌর্য্যানৃত বৃ! হিংস! নানা বৃতিযু বৈ নৃতু ॥ ১ ॥ 

শুদ্ধ প্রায়েষু বর্ণেধু ছাগী প্রায়াষু ধেনুযু। 
গৃহ প্রায়েঘাশ্রমেযু যৌন প্রায়েষু বন্ধুযু ॥ ১১ ॥ 
অনুপ্রায়াস্থোষধীষু শমী প্রায়েষু স্থাস্স,যু। | 
বিদ্যুৎ গ্রায়েমু মেঘেষু শুন্য প্রায়েষু সন্ঘযু ॥ ১২॥ 

ইত্থং কলো। গত প্রায়ে জনেষু খরধর্দিযু। 

] 
| 

পপ শট হতাশ পপ হট পপ এ ও 

দন্ট্য গ্রায়েযু চৌর তুলোধু চৌধ্যানৃত বৃথা! হিংসাদ]। নানা বৃতয়ে! যেষাং তেষু ॥ ১৭ ॥ 
ছাগী প্রায়া্ব প্রমাণতঃ ক্ষীরতশ্চ অজ। তুল্যান্ু ॥ ১১ ॥ 

স্বা্,ধু বৃক্ষেযু বিহ্যুৎ প্রায়েযু তড়িহহুলেধু শৃন্ধ গ্ায়েধু ধর্ম রহিতেবু সম্পন্থ গৃহেযু ॥১২ 

জনেবু খর ধর্থিষু হুঃনহ চেষ্টিতেযু কলৌ গতগায়ে সমাপ্ত প্রায়ে ॥ ১৩ 

প্রন্ধার৷ শীত বায়ু রৌদ্র বৃষ্টি হিম প্রভৃতিতে ও পরম্পর বিবাদে 
এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও ব্যাধি চিন্তায় সম্তগ্ড হইবে। কলিতে মনুষ্যদিগের 
পঞ্চাশৎ বর্ষ মীন্র পরমায়ু হইবে ॥ ৮1 

এবং কলি দোষে দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে ও বর্ণাশ্রমাচারি 
লোকদ্দিগের বেদ বিহিত ধন্ম' পথ নষ্ট হইলে ॥ ৯॥ 

ধর্ম পাষণ্ড বুল হইলে, রাজ! সকল দন্থ্য প্রায় হইলে ও মনুষ্য 
সকল চৌর্ধা, মিথ্যা, বৃথ। হিংসা! ইত্যাদি নানা বৃত্তি সম্পন্ন হইলে ॥ ১০ 

বর্ণ সকল শূদ্র প্রায় হইলে, গো মকল ছাগ প্রায় হইলে, আশ্রম 
সকল গৃহ প্রায় হইলে বন্ধু সকল যৌন প্রার হইলে ॥ ১১ 

ওষধির গুণ সকল হস প্রায় হইলে, বৃক্ষ সকল শমী প্রায় হইলে, 

ম্ঘ. সকল বিদ্যুৎ বছল হইলে, গৃহ সকল শুন্য প্রায় অর্থাৎ ধর্ম রহিত" 
হইলে, কলির শেষাবন্থা জানিতে হইকেই& ১২৪... . - ০৩ 

এই রূপে কলির শেষ প্রায় হইলে, লোক সকল গার্দাত তলা সং 
টিটি তি ০ 5 

(৩). 



০ চবাসপপ সস ০০০৭৮ | পাপা পা টে ডগা ওপর 

রে ু 
১৮ হীমছ্ছাগবতমূ । [ ১২% ২আ. 

ধর্্াত্রাণায় সত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ॥ ১৩॥ 
চরাচর গুরো ধিষ্ঞোরীশ্বরস্তাখিলাগ্ননঃ | 
ধর্মব্রাণায় সাধূনাঁং জন্ম কণ্্মাপনুত্তয়ে ॥ ১৪ 
সম্ভল গ্রাম মুখ্যন্ত ব্রান্ষণস্ত মহাত্মনঃ | 
ভবনে বিষ্ুুযশসঃ কন্ষি: গ্রাছুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ 
অশ্বমাশুগমারুহা দেবদত্বং জগৎপতিঃ। 

অসিনাপাধুদমনমক্ষৈর্বর্য্য গুণান্বিতঃ | 
বিচরম্নাশুন! ক্ষৌণ্যাৎ হয়েন। হপ্রতিমছ্যুতিঃ | 
বৃপলিঙ্গচ্ছদে দন্ত,ম্ কোটিশো নিহনিষাতি ॥ ১৬॥ 

স্টিম 

এন্ৎ গ্রাপঞ্চয়তি চতুর্ভিঃ চরাচর গুবোরীশ্বয়তৈব ধর্মরাণে হেতুঃ গুফত্বেশ্বরত্বয়ো- 
রুপাদানং অখিবান্ত বিশ্বস্তাত্থালঃ কারণন্ড উচ্চ্যেবং ভূতহ্ক বিষ্গোর্জন্ম সাধুনাং ধর্ম আ্রাণায় 

ধর্দভ্রাণ গ্রয়োজনমাহ কর্মাপনুত্ধয়ে মোক্ষায় ॥ ১৪॥ 

সম্ভল গ্রামে মুগ্যন্ত গরধানন্ত নান্গ। বিঝুঃযশসে। ব্রাহ্মণন্ত ভবনে গৃহে ॥ ১৫ ॥ 

ধর্মাআণ এাকারমাহ মমশ্বমিতি অসাধবে দমান্তে যেন তমস্বমারুহা অমিন! দহ্যান্ 

কোটিশে নিহনিষাতীত্যাত্ববেণান্বয়ঃ অসাধু দমন ইতি পাঠে কক্কি বিশখেষণং তৎ গ্রপঞ্চয়তি 

'াগুন। শীঘ্রগামিন1 তেন হয়েন ক্ষৌগা।ং দিচরন্ অণিমাদাষ্ট এরশ্য্যাণি গুণাশ্চ সত্য 

মংকল্লাদয়ঃ তৈরন্বিতঃ নৃপলিহগছদে। রাজবেশচ্ছন্নান্ ॥ ১৬। 
নক ভন গাগা পপ | পা শীট লা শে আত 

চেষ্তিত হইলে ধর্ম পরিজ্রাণের নিমিত্ত সত্ব গুণে ভগবান্ অবতীর্ণ 
হইবেন ॥ ১৩ ॥ 

সাধুদিগের ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ও মোক্ষের নিমিত্ত অখিলাত্মা চরাঁটর, 

গরু ঈশ্বর বিষ্ুর জগ্ম হইয়! থাকে ॥ ১৪। ৃ 
সম্ভল গ্রাম নিবাসি মহাত্মা বিষুুষশা নামক ব্রাঙ্ষণের গৃহে কল্কি 

প্রাদুকূতি হইবেম ॥ ১৫॥ 
অটইষ্বদ্য গুণান্বিত জগৎ পতি কন্ছি ক্রুতগাগি দেবদতত অশ্বে আরো- 

হণ পূর্ববক খড়গা দ্বারা অসাধু গমন করিয়া পৃথিবীতে ধিচরণ করত 'নৃপ 
চিন ধারী ফোটি কোটি দস্তাগকে নিহত ফরিষেন ॥ ১৬ ॥ 
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অথ.তেযাঁং ভবিষ্যস্তি মনাংসি বিশদ[নি নৈ। 
বাসৃদেবাঙ্গরাগতিপুণাগন্ধা হনিলম্পৃশাং | 
পৌর জানপদানাং বৈ হতেম্বথিল দট্যযু। 

তেষাং প্রজা বিসশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সংভবিষ্যতি। 

বান্ুদেবে ভগবতি সত্বমুর্তো হৃদি স্থিতে ॥ ১৭ ॥ 

ষদাবতীর্ণো৷ ভগব।ন্ কঙ্ছি ধর্ন্মাপতি ভররিঃ। 
কৃতং ভবিষাতি তদ। প্রজা সৃতিশ্চ সাত্বিকী॥ ১৮৪ 
যদা চন্দুশ্চ সুর্য্যশ্চ তথ। তিষ্য বৃহস্পতী। 

একর[শে। সমেষাস্তি ভবিষ্যতি তদ। কৃতং || ১৯।। 

তত*চ পুনঃ কৃতযুগ গ্রবৃত্ধিং ব্ত,মাহ সান্ধীভ্যাং ভেষাং পৌরজানপদানাং মনাংসি 
বিশদানি ভবিষান্তি তত্র হেতৃঃ বাসুদেবন্তাঙ্গ রা7গণ চন্দনাদীন! অশিপুণা গন্ধ! যে'ংনিলঃ 

ত" ম্পুশন্বীতি তগ! নেষাং স্থবিষ্ঠঃ স্থুলতরঃ ॥ ১৭ ॥ 

কতযুগ প্রবৃত্তিমাহ যদাণতীর্ণ ইতি প্রজ্জানা' স্থতিঃ গ্রসৃতিঃ ॥ ১৮॥ 
তদবতাবকালোপলক্ষণমাহ যদা চক্জ্রশ্চেতি ভিষাঃ পুষাঃ অয়মর্থ; চন্্ কুর্ধায বৃহস্পত়ী 

না, যদ পুষ্য নক্ষত্র যোগ: তদ! কৃতযুগ্রং ভবিষাযতীতি হদ্যপি প্রতি স্বাদশান্বং বর়্ট 
বাশো বৃহুম্পতো বর্তমানে দ্বিত্তান্্থ অমাবান্তান্্র তেবা' ত্রয়াণামপি পুষ্য যোগ; সন্ভবতি 

তথাপি তেষাং সহ গ্রবেশোহন্র বিবঞ্ষিতঃ মমেষান্তীতি নচনাৎ অগ্তে। নাতিগ্রসঙ্গ$ ॥ ১৯। 
শা সকার শপ আআ পি 

এই রূপে দস্থ্য সকল হত হইলে বাঁত্ুদেবের অঙ্গরাগ চন্দনাদির 
স্পুণ্য গন্ধ যুক্ত বায়ুস্পর্শে পৌর জানপদ প্রজ্ঞাদিগের মন পবিত্রীকৃত 
হইবে এবং সত্ব মূর্তি ভগবান্ বাসুদেব হৃদিস্থিত হইলে তাহাদের 
বন্ছুতর প্রজা উৎপন্ন হইবে 1 ১৭॥ 

ধর্মপতি ভগবান্ হরি যখন কব্িক কপে অবতীর্ণ হইবেন তখনই 

কত যুগ আরম্ভ হইবে এবং সাত্বিক প্রজ! সকল প্রসূত হইবে ॥ ১৮। 
যে সময়ে পুষ্যা নক্ষেত্রের সহিত এক যোঁগে চন্দ্র সূর্য ও বৃহস্পতি 

এক রাশিতে সমাগত হইবেন তখনই সত্য যুগ আরম্ভ হইবে ॥ ১৯ 
্ং | 

হি... 
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যেহতীতা বর্তম।না যে ভবিষ্যস্তিচ পার্থিবাঃ | 
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশজাঃ সোম সূর্য্যয়োঃ ॥ ২০ । 
আরভ্য ভবতো! জম্ম যাবন্নন্দাভিষেচনহং । 

এতদ্বর্ধ সহত্রস্ত শতং পঞ্চ দশোত্রৎ ॥ ২১ । 

সপ্তষাঁণাঞ্চ পূর্ব্বে। যে দৃশ্যাতে উদ্দিতৌ। দিবি । 
তয়োস্ত মধো নক্ষত্রং দৃশ্টাতে যত সমং নিশি । 

০ 

এবং নবমন্ন্ধমারভ্য অনুক্রান্তং বৈবস্বত মনোর্'শ দ্য়* নিগময়তি যে ইতীত। ইতি 
উদ্দেশতঃ সণক্ষেপতঃ ॥ ২০ ॥ 

কলিধুগাবতারাস্তর বিশেষং বন্ত,মাহ শারভোত্যাদিন। বর্ষ সহত্রং পঞ্চদশোত্তরং শত 

ঞেেতি কয়াণি বিবঙ্ষয়! অবাস্কর স'খোয়ং বস্তু তস্ত পরীক্ষিত নন্দয়োরস্তবং ছ্বাভযামূন 
বর্ষ'ণাং সার্ধ মহশ্রং ভবতি যতঃ পবীক্ষিৎ সমকাল' মাগধং মার্জারিমারভা রিপুজয়ান্ 

বিংশতী রাজান: সহ সম্বৎ মরং ভোক্ষাত্তীত্যুক্কং নবমস্কন্ধে যে বাহ্রথ তৃপালা '্ডাঁবাাঃ 

স্তর বংসরমিতি ততঃ পঞ্চ গ্রদে।তন। অষ্টত্রিংশৎ শতং শিশুনাগাশ্চ যষ্ট ত্র শত ত্রয়ং 

ভোক্ষান্তি পৃথিবীমিতাটরবোক্কত্বাৎ ॥ ২১।। 

কলেঃ প্রবৃত্তিং বৃদ্ধি্ক নিরূপয়িতু* কাল ম্বানোপলক্ষণমাহ সপ্তধীণাঞ্চেতি অয়মর্থ;ঃ | | 
প্রাগগ্র শকট।কারং তারা সপ্রক' নপ্তর্ধি মণলং »রর কিদ্ছুন্নত রেখাগ্র স্থানীয়ো মরীচি 

স্যতং পশ্চাদানআ যুগকন্ধরাকারো বশিষ্ঠঃ সছার্ধাস্তত: পশ্চাদীষহুন্তব স্থানীয় হজিরাঃ 
ততঃ পশ্চাৎ চতুরঅ্র তার! চতৃ্কে শান্তা! ত্রিঃ ততো দক্ষণতঃ পুলস্তাঃ পুলন্ত্যাৎ পশ্চিমতঃ 

গুলহ: তত উত্তরহঃ ক্রতূঃ এবং স্থিতে তেষাং মধ্ো “যী পুব্বৌঁউদয় সমযে প্রথমমূদিতৌ 

সপ শপ পাস ০০ 

চন্্রবংশে ও সূ বংশে উৎপন্ন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজ। 
দিগের নাম উদ্দেশে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥ ২০ ॥ | 

তোমার জন্ম অবধি মহানন্দের রাজ্াভিষেক কাল পর্বাস্ত এক 
হাজার একশত পঞ্চ দশ বংসর অতি বাহিত হইবে । ২১॥ 

কলিষুগের প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধি নিরূপণ করিবার নিমিত্ত কাল জ্ঞানের | 
উপলক্ষণ কহিতেছেন হে রাজন! সপ্ত নক্ষত্রাক্মক সপ্তর্ধি মণ্ডলের 
মধ্যে উদয় সময়ে যে ছুইটী নক্ষত্র রূপ খধিকে আকাশ মণ্ডবো প্রথম 
উদ্দিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ততুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত ষে 

রী রি ৫ 
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তেনৈব খষয়ো যুক্তা স্তিষ্ন্তযব্দমশতং নৃণাং। 
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাঁলে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥ ২২। 
বিষুঃ ভগবতো ভামুঃ কৃষ্ণাখ্যোহসৌ দিবং গতঃ। 
তদাবিশখ কলিলোকং পাপে যদ্রেমতে জনং ॥ ২৩। 

পিসি পপ ভতগ জি 

দৃশ্ডেতে পুলহ ভ্রতু সংজ্জো তয়োস্ত মগো ভয়োঃ পুণ্বয়োশ্চ মধে। ঘত সমং দক্ষিণতঃ সম- 
দেশাবস্থিতং অস্থিস্ত।দিষু যদন্যতম' নক্ষত্র' দৃশ্যত তেন তপৈব যু নৃণামবাশতং তিষ্টগ্রি 

তেচ দ্বি্: ত্বরীয়ে কালে অধুন। মঘ। আধ্িতা বর্তন্তে | ১২॥ 

তেষু মধান্ু বর্তমানেষু সংহ্থ যদ! বিষ্টো ভানু ভাতীতি ভান্ুঃ গুতসত্বাকে। দেহ: 

দিবং বৈকুঞ্ং গতঃ তদ। কলিষুগমবিশৎ যৎ যশ্মিন্ যুগে জনঃ পাপে রমন ইতি কলিযুগন্ত 
লক্ষণং ॥ ২৩। 

পাও ররর বা শপ পপ পি শপ আপ পপ শপ পপ আর ৯৮৯৯ সা অনি উপগ্রহ 

ক্রমসন্দ্ঃ | 

বিষ্খোরিত্ি | যদা গুগাবতারসা বিষ! স্তদ্শতাড্শিস্থানীয়স্য কৃষ্ধাখো। ভাম্ুঃ 

হূর্যযমণ্ডল স্থানীয়; দিবঃ প্রাপঞ্চিক লোক গোচর* মথুরাদদীনামেব গ্রকাশ বিশেষং রূপং 

বৈকু&ং লে।কং গতঃ তা! কলির্লোকমবিশৎ । এা'চ গ্রকাশঃ পৃথিবীস্তোয়ং তছন্তর্ঘান 
শক্তা! তামন্পৃশক্লেব বিরাজতে অন্তয়! ন প্পৃত্ান্তে । পৃথিব্যাদি ভূতময়ৈবপ্থাভির্বারাহোজং | 

মহাকদদ্বাদিরিব। যন্ত গ্রাপঞ্চিক লোক গোচরে। মধুরাদি গ্রকাশ: সোয়ং কপয়। পৃথিবীং 

ল্পৃশল্পেবাবনীর্ণঃ | অতম্তয়া ম্পৃশ্ততে ভাদৃশৈরিবান্মাভিদৃত্তিমান কদদ্বাদিরিব অন্মিংশ্চ 

প্রকাশে যদাবতীর্ণে। ভগবান্ হদ। তৎ স্পর্শেনাপি তৎ স্পর্শাত্তাং স্পৃপরেবান্তে স্ম। সংগ্রতি 

তদস্পৃষ্ট গ্রকাশে বিহরমাণঃ পুনরস্পৃশন্নেব ভবতি যদ্যপোবং তথাপি ছয়োর্ডেদেন কচি 

দ্ভেদেন বিবক্ষা! তত্র তত্রাবগন্তবা। ॥ ২৩॥ 
০০ | পপ পট শক বকা পপ, এ আর শে শপ | জারা এমা 

অশ্িন্যাদি এক একটী নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখ! যায়, তাঁহার এক 

একটীর সহিত যুক্ত হুইয়। এ সপ্তষিমিগুল মনুষ্য পরিমাণের এক এক শত 
বসর অবস্থিতি করেন, সেই সকল খষিরা অধুনা তোমার সময়ে মঘ! 
নক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছেন ॥ ২২॥ 

যখন ভগবান্ বিষুর শুদ্ধ সত্বাত্বক দেহ বৈকুণে গমন করিয়াছেন | 
সেই কালাবধি কলি এই লোকে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং ততফাল 
অবধি লোক সকল পাপে রত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 



) ঢ সে আত গস ভি পতি তসসউ  াআাসিউকজ 

| ২৯ শ্রীমন্তাগবতমূ। [ ১২ম্ ২তা 

যাবৎ স পাদপন্মাভ্যাং স্পৃশন্নান্তে রমাপতিঃ। 

তান কলি বৈ” পৃথিবীং পরাক্রুন্তং নচাশকৎ ॥ ২৪ | 
যদ। দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘ। স্ব বিচরন্তিহি। 

তদ। প্ররৃস্ত কলি দ্বীদশাবশতাত্মকঃ ॥ ২৫ ॥ 
যদ! মঘ[ত্যো যাস্তন্তি পূর্বাষাঢাং মহ্্ষয়ঃ | 
তদ।নন্দাং প্রন্থতোষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ২৬) 

2555 3 355552-21553252 

নু ্রীক্ণে পৃথিব্যাং বর্তমানে সন্গা। রূপেণ কলিঃ প্রবিষ্ট এব আসীৎ তাং তথাপি 

তাবন্তমা পরাক্রমোনাভবদিতাহ যাবদিতযাদি পরাক্রস্ত' অভিন্ভবিতৃং ॥ ২৪ ॥ 

অতো! ঘণোক্ক এব কলি গ্রবেশ কাল ইন্যাহ যদ! দেবর্ষর ইন্দি হাঃশাব শতাত্মক ইতি 

দিবেন মানেন সন্ধা! সন্ধযাংশাভাযাং মহ যে! দাদশাব শতাত্বকঃ স কলিঃ তদা সন্ধামতি- 

ত্রমা গ্রবিউ উভার্থঃ || ২৫॥ 

কলে; গ্রবেশ কাল মু) তস্য বৃদ্ধি কাল মাত হদেতি তর্দ! গ্রদোতনাৎ প্রভৃতি বৃদ্ধিং 

গচ্ছন্ নন্দাৎ গ্রভৃতি অনি বুদ্ধি গমিষাযতীতার্থঃ ॥ ২৬ 
আপি আল ০ সস রত (ও লট পিপি | জাত পা ০ ০০৫ এ 

ক্রমসনর্ভঃ | ূ 

তদেতদন্তিপ্রেতাহ । যাবদিতি। পরাক্রাস্থমিতানেন তৎ পূর্বমপি কিঞ্িৎ কালং 

বাপা গ্রবিষ্টোসাবিতি জ্ঞাপিতং 1২৪1২৫।১৬ ২৭1২৮।১৯।৩০।৩)৩২।৩৩/৩৪1৩৫।৩৬/৩৭।॥ 
০ পাপ উর পাপ রা ডিপ হি পি প্র পপ পা শি পি শন সস স্কলার ভররটি 

যাঁবং কাল পর্যান্ত সেই রমাঁপতি পদ দ্বার! পৃথিবী শ্পর্শ করিয়া 
ছিলেন তাবৎ কাল পর্যান্ত কলি পৃথিবীকে আক্রমণ করিতে সমর্থ 

হয় নাই ॥২৪॥ 

যখন সপ্ত দেবর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিধষেন, তখন কলি 
প্রবৃত্তি দ্বাদশ শত বৎসর অতীত হওয়াতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত 
হইবেক ॥ ২৫॥ 

যখম এ সগ্তর্ষি মণ্ডল মঘ! হইতে পূর্্বাধাঢায় গমন করিবেন 
তখন অবধি অর্থাৎ নন্দাভিষেক অধর্ধি এই কলি 'অভিশয় বঞ্ধি প্র্ত 
হইবে ॥ ২৬ 

্ 



১২ক্ষ ২] স্বীম্ভাগবতম্। ্ 
শা কা সস শলর ভার জা শত থপ হারার এরি পি সি পপ ৮ -এ এ এ এহ” আ চ শস ওা ব- এাটস্ত। পহা ব 

যম্মিন কষে! দিবং জাত স্তন্মিম্নেব তদাহনি। 
প্রতিপন্ন” কলিষুগ্রমিতি প্রাঃ পুরাবিদঃ ॥ ২৭ | 
দিব্যাব্ধানাং সহআন্তে চতুর্থেতু পুনঃ কৃতং | 
বিষ্যতি ভদা নৃণীং মন আত্ম প্রকাশকং ॥ ২৮ 
ইত্যেষ মানবো বংশো যথা অ'খ্যায়তে ভূবি। 
তথ] নিট, শুদ্র বিপ্রাণাং তাস্ত! জয়! যুগে যুগে ॥ ২৯ ॥ 

এতেষাং নাম লিঈ।(ন।ং পুরুষাণাং মহাত্মনাং । 

৯৮ বাসা পার উচ, (০৪০. অপ এ পার্ক ও ০ শপ খারা এ আর পম সি সে হত ০ চি 

নন যদ। কলেল্লি্গমুপলন্ধং তদৈব প্রবিষ্ট ইতি যুক্ত; ততঃ পরং বৃদ্ধিরিতা্ কিং গ্রমাণং 
তত্রাহ যন্মিন্লিতি প্রতিপন্ন ং গ্রবিষ্টং ইতি জাতং পুর[বিদঃ পূর্নবজ্ঞাতারঃ।। ২৭ | 

কলেরনগ্রং কৃত যুগ গ্রবেশমাহ দিব্যাধানাধাতি চতুর্থে কলৌ গ্রবেশনাধ পরিমিতে 

নাংশেনাপি সহাতীতে সতীতার্থ:ঃ । কতযুগ প্রবেশ চিহ্ছমাহ যদা নৃথাং মন আত্ম গ্রকা- 
শকং ভবিষ।তি তদেতি 1 ২৮ ॥। 

রাজবংশোক্াং স্থিতিং ব্রাঙ্মণ।দি বংশেঘপ্যতি দিশতি ইতভোব ইতি যথ। ধান্ডিরচ্চনীচাৰ- 

স্থাভি স্তান্তা অবন্থাঃ ব'শ1 ইতি ব। পাঠঃ | ২৯॥| 

এতৎ কীর্নন্য বৈরাগ্যোপযোগিতামাহ এতেষামিতি নামৈব লিঙ্গ জ।পকং যেধ। 

সে জেল এস মাটি ৮ এস 

যে দিন ছ্রীকৃ্ণ বৈকু্ঠ গমন করিয়াছেন সেই দিন আবধিই কলি 
যুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে, পূর্বতন পণ্ডিতের! এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ২৭। 

, দিব্য পরিমাণে সহত্র বৎসরের পর চতুর্থ যুগ কলি অতীত হইলে 
পৃনর্ধবার সত্য যুগ আরম্ভ হইবেক তৎকালে মনুষ্যদিগের মন আত্ম 
প্রকাশক হইবে ॥ ২৮॥ 

. এই সকল ক্ষত্রিয় মনুবংশীয়দিগের . পৃথিবীতে বর্তমান কাল যেমন 
খ্যাত হইল সেই রূপ যুগে ২ উচ্চ নীচ্ অবস্থাপন্ন. বৈষ্ঠা, খুদ্রে ও 

্রাঙ্মণের অবস্থান সুংখ্যাত জানিবে ॥ ২৯ 
| কথা মাত্রে অবশি৪ এই সফল মহাত্মা মহাপুরুষ দিগের দানের 
এ - 4& 



ক. চি ৬] 
২৪ ্রীমন্তাগবতমূ্। [১২স্ক ২ 

কথ] মাত্রা নশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিত] ভুবি ॥ ৩৯ ॥ 
দেবাপিঃ শান্তনো ভ্রণত। মরুশ্চেক্ষাকুবংশজঃ | 
কলাপ গ্রাম আসাতে মহাযোগ বলাতে । 
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাহদেবানুশিক্ষিতৌ। 
বর্ণীশ্রম যুতং ধর্্মং পূর্ধববহ প্রথয়িষ্যতঃ ॥ ৩১ 

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুষু'গহং । 
অনেন ক্রম যোগেন ভূবি প্রাণিষু বর্ততে ॥ ৩২॥ 
র।জনেতে ময় প্রোক্ত। নরদেব। স্তথ[পরে। 

ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ ॥ ৩৩॥ 
স, . ক শপ পপ. আপ সপ ০০০ সি ৮ ০. ৮৯৯ 

ভ্েষাং কথামাত্রেণৈবাবশিষ্টানাং কীর্তিবেব স্থিত। নতু রাজ্য পুত্রাদয়ো। বা ॥। ৩৯ ॥ 
কলাবুৎপন্নানাং বাজ বংশাদীনাং পুনঃ প্রবৃত্তি প্রকাবমহ দেবাপিঃ সোমবংশজঃ মত্ত 

চুর্য্য ব'শজঃ কল।প গ্রামে! নাম যেগিনামাবাসঃ গ্রমিদ্ধঃ ॥ ৩১ | 

ইমমেব প্রকাব' প্রতি চতুর্ুগং দর্শযনি কতমিতি 1) ৩২ ॥ 
এতেবাঃ নাম লিঙগানামিতা।দি বছুক্ং ততগ্রপঞ্ষষতি রাজনিতি পঞ্চভিঃ|1 ৩৩ ॥ 

চিহ্ন পৃথিবীতে কেবল কীর্তি মাত্র অস্থিত হইবে, রাজ্য পুত্রাদি কিছুই 
থাকিবে না ॥ ৩০ | 

চক্র বংশীয় শান্তনুর ভ্রাত| দেবাপি ও ইক্ষাকু বংশজ মরু মহা 
যোগ বলাম্বিত এই ছুই জন রাজ! কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিবেন 
এবং তাহারা উভয়ে বানদেব কতৃকি অনু শিক্ষিত হুইয়। কলির অস্ত 
এখানে আগমন পূর্বক পূর্বের ম্যায় বর্ণাশ্রম যুক্ত ধর্ম বিস্তার 
করিবেন ॥ ৩১ ॥ 

সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ পৃথিবীতে পরিবর্তিত হইয়া 
জমে জমে প্রাণি মাত্রে প্রবর্তিত হয় ॥ ৩২ & 

হেরাজন্! আমা কর্তৃক উক্ত এই সকল ব্রাঙ্গাণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্থা 
শৃদ্রে বংশীয়ের! এই পৃথিবীতে মমত্ব বিস্তার করিয়া অস্তে ইহাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া নিধন প্রাণ্ড হইয়াছেন 1 ৩৩ । 
্ নি 



৪ ২ ] জ্ীমন্ভাগবতম্ । ২৫ 

কৃমি বিড় ভন্ম সংজ্ঞান্তে রাজনান্গোপি যস্যচ | 

ভূতক্রক্ তৎরৃতে স্বার্থ, কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৩৪ ॥' 
কথং সেয়মখণ্ডাভৃঃ পুর্বৈর্মে পুরুষৈর্ধতা। 
মৎ পৃত্রস্থাচ পৌজ্জস্ত মৎপুর্ববা বংশজন্ত বা ॥ ৩৫ ॥ 
তেজোবল্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্বতয়৷ বুধাঃ। 
মহীং মমতয়া চোতে। হিত্বা। তে হদর্শনং গতাঃ ॥ ৩৬ | 
যে যেড়ৃপতয়ো রাজন্ ভূতে ভূবমোজসা । 

মমন্বং কৃত্বেত্যনেন স্থচিতাং ভূতপ্রে।হ প্রবৃত্তিং নিন্দতি কৃমীতি রাজনায়ঃ রাজেতি 

নাম যন্ত তল্তাপি দেহস্তান্তে কৃময়ে| বিষ্ঠ। ভন্মেতি বা সংজ্ঞা তবিষ্যতি তত কৃতে তদখং 

যে! ভূতগ্রক্ ভূতেভ্ো। দ্রহতি স কিং স্বার্থ, বেদ কুত্ত ইত্যপেক্ষায়াং হেতৃত্বেন ভূতদ্রোহং 
বিশিনষ্রি যতে। ভূত্তদ্রোহাৎ নিরয়ে। ভবতীতি ॥ ৩৪ ॥ 

মমত্ব গকারং প্রপঞ্চয়তি কথমিতি সেয়মখণ্ড| ভূমি: পূর্ববজৈঃ পুরুষৈর্বন্ধা সতী ইদানীং 
মৎ পূর্ব্বাচ সতী মত পুজাদে: কথং স্ত।দিতোবং ॥ ৩৫ ॥ 

উভোৌ মহীং কায়ঞ্চ অপর্ণনং মৃত্যুং ॥ ৩৬ ॥ 
উপনংহুরতি যে থে ইতি তে সর্ষে কথান্থু জ্রিয়মাপানু কথ! মাআঃ কালেন ক্ৃতাঃ 1৩৭ 

পপি সী 

ূ 

ধাহারা এই পৃথিবীতে রাক্স! হয়েন মরণোতর কালে তাহাদিগের 
দেহও কৃমি ব। বিষ্ঠা কি ভম্ম রূপে পরিণত হইয়! থাকে, অতএব এই 
শরীরের নিমিত যিনি ভূতঞ্জোহ করেন তিনি স্বার্থ অবগত নহেন, 
যে হেতু ভূতদ্রোহে নরক প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৪॥ 
" * তাঁহার! এই রূপ ভাবেন, আমার পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রতি পালিত 
এই অখণ্ড পৃথিবী কি প্রকারে আম। কর্তৃক শাসিত হইয়া পরে আঁমার 

| পুত্র, পৌন্ বা বংশে পর্যাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥ 
এই তেজ, জল, অন্নময় শরীরকে আত্ম রূপে গ্রহণ করিয়া এবং 

এই ভূমিকে স্বীয় রূপে অবগত হইয়! অস্তে এই উভয়কেই পরিত্যাগ 
করতঃ পঙিতেরাঁও অবর্শন গত হইয়াছেন 8 ৩৬ 

হেরাছন্। যে সকলভূৃপতিরা অত্যন্ত গ্রতাঁপের সহিত এই 
চি... ২ 8 
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কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথা মাত্রাঃ কথাসুচ ॥ ৩৭॥ 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারম হংস্যাঁং সংহিতায়াং বৈয়াসি- 

 ক্যাং দ্বাদশক্কন্ধে কলি ধর্দ্দোনাম দ্বিতীয়োহুধ্যায়ই ॥ ক্ষ ॥ ২ ৪%। 
শ্ীশুক উবাচ ॥ 
দৃষ্টত্মনি জয়ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ং। 

| অহে। ম! বিজিগীষস্তি স্ৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ ॥ ১। 
| কাম এব নরেন্দ্রাণাং মোঘঃ শ্যাদিভুষামপি। 

॥ক%* ॥ ইতি দ্বাদশেপ্বিতীয়ঃ ॥%॥ 

ভৃতীয়ে ভূমি গীতৈত্ত রাজ্য দোষাদি বর্ণাতে। কলৌচ দোষ তুয়িষ্ঠে দৌষহন্ত্রী হরে- 

মুর্তি: ॥ ৭ ॥ 

দেহে অহন্তাং ভূমৌচ মমতাং কুর্বাস্তি অতোহবুধ! ইত্যুক্তং তদেব ভূমিগীতৈঃ গ্রপঞ্চয়তি 
দৃষ্টেত্যাদিন৷ আত্মনি পৃথিব্াাং জয়ে ব্যগ্রান্ উদ্্যুক্তান্ হাস প্রকারমাহ অহ! ইতি ম| 
মাং ১৪ 

যেন কামেন ফেণোপমে পিণ্ডে দেহে বিশঅস্তিতাঃ বিশ্বাসং নীতা ঃ যে তেষাং নরেন্্রাণা' 
গগন বেগ তল 

ক্রমসনভঃ | 

॥%॥ ইতিদ্বাদশ েমসনর্ভে দ্বিতীয়: ॥ ক্॥ 
০৩৯ 

পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, কালে তাহার! কথ! মাত্রে পর্য্যবমিত 
হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ 

॥%॥ ইতি দ্বাদশে দ্বিতীয় ॥%1 
ভূতীয় অধ্যায়ে ভূমি গীত দ্বারা রাজ্যের দোষাদি বর্ণন এবং দো 

বছল কলিতে হরির স্তব ॥ ০ | 
ওকদেব কহিলেন এই ভূমি আল্োপরি জয়ব্যএ নৃপগণকে দর্শন 

করিয়া উপহাঁস পূর্বক কহেন অহে। 1 স্বত্যুর ক্রীড়নক স্বরূপ এই 
নৃপগণ আমাকে জয় করিবার নিমিত ইচ্ছ! করে, কি আশ্চর্য্য | ॥ ১। 

রাঁজাদিগের ও পণ্ডিতগণের এই 'ধে কানা ইহাকে ব্যর্থ মাত্র 
জানিবে, যেহেতু ইহার ছার] ফেণ বু্ধদোঁপম এই 'দেহেতে ভীহাঁরা 

ৃ পু ী 
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যেন ফেগোপমে পিণ্ডে যে হতিবিত্রস্তিতা নৃপাঃ॥ ২॥ 
পূর্ববং নির্জিতা ষড়বর্গৎ জেষ্যাসে! রাজমন্ত্রিণঃ | 
ততঃ সচিব পৌরাণ্ড বরীন্দ্রানথ কণ্টকান্॥ ৩ 
এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃর্থীং সাগরমেখলাং | 

ইত্যাশাবন্ধ হৃদয়! নপশ্ন্ত্যস্তিকেহস্তকং ॥ ৪॥ 
সমুদ্রোাবরণাং জিত্ব। মাং বিশল্ত্যব্িমোজসা | 
কিয়দাত্বজয়ন্ৈতগ্মুক্তিরাক্ম জয়ে ফলং ॥ ৫। 

ূ যাং বিস্যজ্যৈব মনব স্তৎনতাশ্চ কুরদ্বহ। 
লস 

সএবকামো মোঘ এবগ্তাং॥২॥ 

কামমেব দর্শয়তি পূর্বমিতি ছ্বাভ্যাং ইঞ্জিয়ার্থ লম্পটন্ড ন রাজা গ্রাপ্তিঃ স্কাদিতি প্রথম 

মিক্রিয় ষড়বর্গং নির্জিতা রাজমস্ত্রিণে। জেষ্যামঃ সচিবাঃ অমাত]াঃ বরীন্ত্র। হস্তিপাস্তাংশ্চ 

ল্রেধামঃ কণ্টকান্ গ্রতিপক্ষানূ অন্ত অপান্ত অকণ্টকানিতি পাঠঃ 1 ৩॥ 
এবং কেচিদাশাবদ্ধ হৃদয়াঃ ॥ ৪ ॥ 

এবং কেচিৎ পুনম1ং জিত্বাপ্যতি তৃষ্ণয়। অন্ধিং বিশস্তি । তদেবমিজিয় জয়েন যে রাজ্যং 

সাধয়িতৃমিচ্ফস্তি তেঞতিমন্দ। ইতাহ কিয়দিতি 1 ৫ ॥ 

অস্তক" ন পশ্যন্তীত্যুন্তং তদেবাহ ঘামিতি কুরুদ্বহেতি ভূমিগীতং কথগন্ শুকঃ সন্বোধয়তি 
তাজ, 

অতিশয় বিশ্বাস প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২॥ 

প্রথমতঃ কামাদি ষড়বর্গকে জয় করিব, পরে রাজমন্ত্রিকে, পরে 

আমাতা, পৌরজন, আত্মীয়, হস্তী ও শক্রদিগকে জয় করিব ॥ ৩॥ 
** এই রূপে জ্রমশঃ সাগর মেখল। পৃথিবীকে অয় করিব, এই সকল 
আশা হৃদয়ে ব্ধ করিয়! সম্মুখে দণ্ডায়মান অস্তককে আর দেখিতে 
পান না ॥৪॥ 
আর কেহ কেই বল দ্বার! সমুদ্র মেখলা আমাকে জয় করিয়া অতিশয় 

তৃষ্ণা বশত শেষে সমুদ্রে প্রবেশ করে কিদ্ত ইহ! আত্মজয়ের কারণ নহে, 
আত্মজয়ের ফল সুতি ॥ ৫॥ ূ্ 

'হে কৌরব্য ! মনু ও তৎ পু সকল যে আমাকে পরিতাগ করত 
মুক্তি রূপ সদ্গাতি লাভ করিয়াছেন, হতবুদ্ধি লোকের! সেই, জামাকে 

রি 2. 
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গত যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেবায্ত্যবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
মতকৃতে পিতৃ পুভ্রাণাং ভ্রাভৃণামপি বিগ্রহঃ | 
জায়তে হৃসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাং। র 
মমৈষেয়ং মহী কুত্স্ন। ন তে মঢ়েতি বাদিনঃ। | 
স্পর্ধমানা মিথোক্সস্তি ভিয়ন্তে মকৃতে নৃপাঃ1 ৭ ॥ ূ 
পৃথুঃ পুরূরবা! গাধি ভরতে! নহুষোহর্জুনঃ | 

মান্ধাত। সগরো! রাঁমঃ খটাে! ধুন্দুহ! রঘুং | 
ভৃণবিন্দুর্ধযাতিশ্চ শর্ধাতিঃ শান্তনুর্গয়ঃ | ৰ 

ভগীরথঃ কুবলয়া শ্বঃ ককুৎস্ছো নৈষধোনৃগঃ ॥ ৮ ॥ 

| কুলোধহা ইতি ভু পাঠঃ স্থগমঃ ॥ ৬ ॥ 
অবৃদ্ধয় ইতুাক্তং তৎ প্রাপঞ্চয়তি মৎ কৃত ইতি ॥৭॥ 
রামেো! নামকশ্চিদ্রাজ। যদ্ব1! লোক দৃষ্ট্যা দাশরথিরেব নির্দিষ্ট: ॥ ৮ ॥ 

॥১।২।৩।৪।৫।৬1৭।॥ পুথুরিতি গঞ্চকং। অস্তে চেতি চকারান্তেচ ময়ি মমতাং 

কৃত্ব! ময্যবর্তন্ত তত্র যে মমেশ্বরা ভগবদবতার! ভগবত! বা তে সর্ব সর্ববিদ: শৃরাশ্চ | 

জ্ঞানক্রিয়! শক্কিভ্যাং পরম পর্যাপ্ত! ইতার্থঃ। অতএব মর্ধজিতঃ শ্বয়মজিতশ্চ । সর্বাশব| 

বত রতি হর্ষেণাতিদাঢ্ বিবঙ্ষয়। চ। যেতু হত্রমর্তা ধর্দিণে! মর্তা স্ভ।বাসক্তান্তে 
ফালেনাকৃতাথাং কথামাব্রাবশেষিতাশ্চ কৃত। ইত্যর্থ; ॥ ৮1 ৯» ১০॥ | 

ক্রমসন্দর্ভঃ | ূ 

| 

ূ 

যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছ। করে, কি আঁশ্চর্ধ্য ॥ ৬ ॥ 
রাজ্য বিষয়ে মমতা! বদ্ধ চিত্ত অসৎ লেকদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত, 

পিত। পুজ্রে ও ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ হইয়। থাকে, আমারই এই. 
সমুদয় রাজ্য, তুমি যুঢ় তোমাতে ইহা বর্তে না, এই বলিয়! স্পান্ধী করত: 
রাজার! পরম্পর যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৭॥ 

পৃথুঃ পুররবা, গাঁধি, ভরত, নহুষ, অর্জন, মান্ধাতা, সগর, রাম, 

ঘটা, ধুুহা, রঘু, তৃণবিষ্ম, বযাতি, শর্ষাতি, শান্তনু, গায়, ভগ্গীরথ, 

কুবলয়ান, বরু€চ্ছ, নৈষধ, নৃগ ॥ ৮1 
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হিরণ্যকশিপুর্ত্রে। রাবণো লোকরাবণঃ | 
নমুচিঃ শন্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোছথ তারকঃ। 
অন্যেচ বহবোদৈত্যা রাজানো! যে মষেশখবরাঃ। 
সর্বেবে সর্ধববিদঃ শুরাঁঃ সর্ব সর্বজিতো। হজিতাঃ ॥ ৯। 
মমতাং মধ্যবর্তস্ত কৃত্বোচ্চৈ মতা ধর্শিণঃ | 
কথাবশেষাঃ ক।লেন হৃকৃতার্থাঃ কৃতা বিভেো ॥ ১০ ॥ 
কথ! ইমাস্তে কথিত। মহীয়সাং বিভায় 

লোকেষু ষশঃ পরেয়ুষাং। বিজ্ঞান বৈরাগ্য 
বিবক্ষয়া বিভো! বচে বিভূতীনতু পারমাধ্যং ॥ ১১ ॥ 

পিসি পিস জি আজে 

লোকং রাবয়তি রোদয়ভীতি লোকবাবণঃ ॥ ৯ ॥ 

মস্তি উচ্চৈর্মমতাং কৃত্বা যেহবর্তম্ত তে কালেন কথাৰশেষাঃ কতাঃ [বিভে। ইতি 
সম্ববোধনং কুরঘ্বহ ইতি বৎ॥ ১০॥ 

র।জবংশাহুকথনন্ত তাৎপর্যযমাহ কথ! ইম! ইতি বিজ্ঞানং বিষয়াসারত। জ্ঞানং তে 

বৈরাগাং তয়ে। বিবক্ষয়। পরেযুষা' মুতানাং বচে! বিভূতী বাঁখ্বিলাস মাত্র রূপাঃ পারমাথ্যং 
পরমার্থযুক্তং কণনং ন ভবতীতার্থঃ ॥ ১১ ॥ 
উট || উকি | আসল 

আক 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

তদেবং বানক্ি। কথ! ইমা ইতি স্বাভাাং । মহীয়সাং ভগব্দবতার ভাগবতেভা 

ইতরৈধাং মহারাজানাং ॥ ১১। 

হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোক রোদনকারী রাবণ, নমুচি, সম্বর) ভৌম, 
হিরণ্যাক্ষ ও তারক এবং অন্যান্য বহু মহীশ্বর রাজা ও দৈত্যগণ ইহ! 
সকলেই বীর, সর্বজ্ঞ ও সর্ববজয়ী॥ ৯ ॥ 

এই মর্তয ধর্মী লোকেরা আমাতে অত্যন্ত মমত। বন্ধন' করিয়। কথ। 
বিশেষ হইয়। কালে অকৃতাথাঁকৃত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ 

হে রাজন! পরলোক গত ব্রিলোক বিখ্যাত মহৎ মহৎ রাজাদিখের 
এই যশ: কখ। আমি তোমার নিকট যে'ব্যক্ত' করিলাম, ইহ! কেধল 

বৈরাগ্য বিবঙ্ষায় বাখিল।স মাত্র জানিবৈ, পারমার্ধিক নে ॥ ১১। 

. পচ 
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যস্ততমঃ শ্লোক গুগান্ুবাদঃ প্রস্ত,য়তে 

তীক্ষমমঙ্গলক্বঃ | তেব মিত্যং শুগুয়া 
দর্ভীক্ষং কৃষ্ণেছেষলাং ভক্তিমভীগ্লমানঃ ॥ ১২ ॥ 
প্রীরাজোবাচ ॥ 

কেনোপায়েন ভগবন্ কলেদে ধান কলৌ জনাঃ। 
বিধমিষ্যস্তবপচিতান্ তন্মে জ্রহি যখ! মুনে ॥ ১৩। 
যুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ | 

কালস্তেশ্বর রূপস্ত গতিং বিষ্চোমহাত্বনঃ ॥ ১৪। 
সস পপ সপ পাস আজপস্র্ ০সমস্৯শ-পদ 

কতহিপুর পুরুষাণাং উপাদেয়ঃ পরমার্থ স্তম!হ যত্থিতি নিত্যং গ্রতাহং হত্রাপ্যতীক্ষং ৪১২। 

কলি দোষোপচয়ে সনি ভক্তেরসম্ভবং মন্যমানঃ পৃচ্ছতি কেনোপায়েনেতি বিধমিষ্স্তি 

নাশয়িষান্তি যণ| যথাবৎ ॥ ১৩ ॥ 

কলিষুগে কঃ পরমে!| ধর্ম ইতি বুভূৎসয়। পৃচ্ছন্ি যুগানীতি জহীত্যনুষঙ্গ:ং। জাত্যন্তিক 

জিজ্ঞাময়। পুনঃ পৃচ্ছতি প্রলয় কল্পয়ো: সংহার স্থিতি কালয়ো; নচারং বহিমুখঃ গার 
ইত্যাহ কালহ্থেতি ॥ ১৪। 

ক্রুমসনভঃ | 

উনমংফ্লোকানাং ভগবদবতারাণাংচ[ভাগবভানাঞ্চ গুণামুবাদে। যস্তমেব নিত্যং শৃণুয়াৎ। 

তত্র ত্বতিশয়েনাগ্রহং ুর্যাদিতাথঃ ॥১২ | ১৩1১৪1১৫1১৬ ॥ 
০০১ এরি খা সদ: পি পক পপ পচ লিল শী পপর সস ০ এ পপি 

কিন্তু শ্ীকষে নির্মল ভক্তি প্রার্থনায় সর্বদা তাহার গুণানুবাদ 
পূর্বক স্তব করা এবং প্রতিদিন ঝারম্বার তাহার গুণানুবাদ শ্রবণ” 

করাই পারমার্থিক কথা জানিবে ॥ ১২॥ 
রাজ। কছিলেন হো ত্তগবন্। রুলিযুগের লোক সকল যে উপায় 

দ্বার! কলির উপচিত (দোষ সকল নাশ করিতে পারে তাহা বলিতে 
আজ হয় ॥ ৯৩॥ 

যুগের নাম,.মুগের র্দ গুল ও স্তর প্ররিমাণ বং মহাত্ব। কাল 
রূলী ঈশ্বর চির গ্ধি, আমাকে উপদেশ করুম । ১৪ 
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স্ীশুক উধাচ"॥ 
কৃতে প্রবর্ততে ধর্ম শ্তুজ্পাতজ্জনৈ ভূতে: | 
সতাং দয়া তপোদীনমিতি পাপা বিভো নৃপি ॥ 5৫। 
সম্তষ1; করুণ! সৈত্রাঃ শান্ত! দস্তা স্িতিক্ষবঃ | 
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ ॥ ১৬। 

ত্রেতায়াং ধর্শাপাঁদাণাং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ। 
অধর্মাপাদৈরনৃত হিংসাইসন্তোষ বিগ্রহৈঃ ॥ ১৭ | 
তদা ক্রিয়াতপো নিষ্ঠ। নাতিহিংশ্রা নলম্পটাঃ। 
ত্রৈবর্গিকা৷ স্ত্রয়ী বৃদ্ধ! বর্ণা ব্রন্ষোত্তর1 নৃপ ॥ ১৮ ॥ 

তত্র যুগধর্মাংস্তাবদাহ কৃত ইতি তজ্জটন স্তৎ কালীন জনৈঃ দানং অরাগ দ্বেষতয়! 
অভযদানং তদেব প্রথমন্ধন্ধে শৌচ শবেনোদ্কং বিভোঃ সম্পূর্ণন্ত ধর্ম ॥ ১৫ ॥ 

তদানীন্তন জনানাহ নতুষ্ট। ইনি মৈত্র! ভূতমৈত্রী যুক্তাঃ শ্রমণা আত্মাভ্যাসবস্তঃ ॥ ১৬॥ 
অনৃক্েন সতাং হিৎসয়! দয়! অসস্তোযেণ তপঃ বিগ্রহেণ দানমিতি যণ| সংখ্যযোজ্যং 1১৭ 

ব্রহ্গোত্তর! ব্রাহ্মণাধিকাঃ ॥ ১৮ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ব্রেহায়ামিত্যাদকং প্রথমস্কন্ধ সন্র্ভ[মদাবেণ সম্যক জ্ঞেয* ॥১৭1১৮।১৯1২৭।২১।২২২৩ 
২৪।২৫।২৬।২৭।২৮॥ 

শুকদেব কহিলেন মহারাজ ! সত্য যুগে সত্য, দয়া, তপস্থা, দান 
এই চারিপদ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ধর্ম তত্রস্থ লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় ॥ ১৫॥ 

সত্য যুগের লোকের! প্রায় সম্তষট, সকরুন, মৈত্রযুক্ত, শাস্ত, দাস্ত, 
তিতিক্ষু, আত্মক্রীড়, মমদর্শী ও আত্মাভ্যাস নিরত ॥ ১৬৪ 

ব্রেতাঁযুগে ধর্শোর চারি পদের এক পাদ ক্রমশ হীন হইয়া যায় এবং 
মিথ্যা হিংসা, অসন্তোষ ও বিরোধ এতদাত্মক অধর্মের এক পাদ 
তাহাতে সংযুক্ত হয় ॥ ১৭॥ 

' এই ঘুগের লোকেরা ক্রিয়া ও তপন্তী নিষ্ঠ, অনতি হিং, অরম্পরট 
ধর কাম অর্থ যুক্ত যেদত্রয় মির এবং ত্রাক্ষমণ প্রধান জাতি 'বিশিউ'।১৮ রঃ 



পু নি 
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তপঃ মতা দয়াদানেঘর্ধং হলতি দ্বাপরে। 
হিংসাতুষ্ট্যনৃত দ্েষৈ ধর্পান্তাধর্্মালক্ষণৈঃ ॥ ১৯ 
যশস্বিনে। মহাশালাঃ শ্বাধ্যায়াধায়নে রতাঃ । 

আট্যাঃ কুটুদ্দিনো হৃস্ট। বর্ণাঃ ক্ষত্র দ্বিজোতরাঃ ॥ ২০ ॥ 
কলোতু ধর্মপাদানাং তুর্যযাংশোহধর্্মহেতুভিঃ। 
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণে হান্তে সোহপি বিনজ্ক্তি ॥ ২১। 
তম্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দায়াঃ শু্ধবৈরিণঃ | 

চুর্ভগা ভূরিতর্ধাশ্চ শুক্তা দাশোত্বরাঃ গুজাঃ ॥ ২২। 
সই এল সরি নি 

হিংসা তুষ্টানৃত দ্বেষৈরিহায়ং ক্রমোছত্র ন বিবঙ্ষিতঃ ধর্মনার্ধং হমতি ক্ষীয়তে অধর্শসা 
লক্গণৈশ্চিছে: পট্দরিত্যর্থ: ॥ ১৯ ॥ 

যশন্িন: কীর্তিপ্রিয়াঃ ক্ষত হিলোত্তরাঃ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ গ্রধানাঃ ॥ ২৭ ॥ 
কলো ধর্শপাঁদানাং তৃরধ্যাংশশ্চতুর্1াংশোইবশিষাতে ॥ ২১। 

শৃ্রদাশো্জবাঃ শুদ্ধ কৈবর্তাদি গ্রাধানাঃ ॥ ২২॥ 
পপর 

দ্বাপর যুগে তপন্যা, সত্য, দয়া ও দান রূপ ধর্শের অর্ধেক হাস হয় 
এবং হিংলা, অসন্তোষ, মিথ্যা ও দ্বেষ রূপ অধর্্দের অর্ধেক তাহাতে 
যুক্ত হয়॥ ১৯। 

এবং ততকালের লোকেরা যশম্বী, শীলসম্পম্, স্বাধ্যায়াধ্যয়নে 
তৎপর, ধনী, বু কুটুম্য যুক্ত, সর্ববদ] হু, ত্রাঙ্গাণ ক্ষত্রিয় প্রধান জাতি 
বিশিষউ ॥ ২০ । 

কলি যুগে ধর্মের চারি পাদের মধ্যে কেবল এক পাদ মাত্র অবশিঃ 
থাকিবে এবং অধর্্াটরণ দ্বারা তিন পাদ ক্ষয় হইবে, কলির শেষে সেই 
এক পাদও বিনষ্ট হইবে ॥ ২১ ॥ 

তৎকালে প্রজার! লোভী, ছুর!চার, নির্দয়, বৈরযুকত, ছুর্ভাগ্য ও ভুরি 
ভূ বিশিষ$ এবং শুদ্র কৈর্ত প্রধান জ্কাতি বিশিষউ হবে ॥ ২২৪ 
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স্বং রজত ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ | 
কাল সঞ্চোদির্তা সত বৈ পরিবর্তন্ত জন্ম ॥ ২৩ ৫ 

ৰ প্রতবন্তি বদ সর্ে নো! বৃষ্থীন্তিয়াণিচ | ্ 
তদ! কতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি হ্রচিঃ ॥ ২৪। 
যদ] কর্ণান্থ কাম্যেযু ভ্তিরশলি দেঁছিনাং । 
তদ। ত্রেতা রাজোবৃত্তিরিতি জাঁনীহি বুদ্ধিমাঁন্ ॥ ২৫ ॥ 
বদ! পোঁভস্্সস্তোষো মানো দস্তোহথ মৎসরঃ | 
কর্পগাঞাপি-কাষ্যানাং ছাপরং তঞ্জ্রজজ্তযঃ ॥ ২৬ ॥ 

যদা মায়! হনৃতং তন্ত্র নি! ছিংল। বিষাদনং । 

| ষুগানামেবস্তৃত্ত বৈষম্য কারণমহ সত্বদিতি পঞ্চতিঃ ॥ ২৩ | 
.. অনশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইজজিয়াণিচ সন্ে যদা গ্রতবস্তি অতিশয়েন বর্জত্তে ॥ ২৪7 
| ষদাতু বর্শাদিধু ভক্তি; প্রীতি সদা! রজোবৃতি গ্রাধানং হেভাযুগগিতি জানীহি ॥ ২৫1 

কামাযানাং বর্শপাং বিষয়ে যদ! প্রীতি গুদ রঙাস্তমঃ প্রধানং ঘাপরং জানীছি ॥ ২৬৫ 
বিষাদনং হঃখং ॥ ২৭ ॥ 

সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ধবদ! পুরুষে দেখিতে পাওয়। যায় 
কিন্তু তাহার! যুগানুসায়ে পরিবর্তিত হইয়া অবস্থান করে ॥ ২৩॥ 
যখন লোকের মম বুদ্ধি ও ইন্জিয়াদি তব গুণে পরিণত হয় এবং 
জামে ও তপস্তায় রুচি অদ্মে তখন সত্য যুগের আবি9্ভাষ জানিধে ॥২৪ 

যখন রাজে। গুণ দ্বারা কাম্য কর্্বেও যশ বিষয়ে লোকের ভক্তি 
জন্মে বুদ্ধিমীন্ বাতি সেই সমগ্নকে অ্েতা যুগ বলিয়া! জানিবে ॥ ২৫ ॥ 

যখন রজধ্যম উভয় গুণ থারা লোকেয় মন লোভ, অসন্তোষ, মীন, 
দত্ত, ও যতসর প্রভৃতিতে এবং কাম্য কন্মেপ্শত হয় তখন তাঁহাকে 
্বাপর যুগ কহে ২৬॥ ও 

বর্খন তধোিন ঘরি। পলৌকে মাষা, ধা তন্ত্রা, নিঙ্া!, হিংসা, 
বিষাদ, শোক, দো, ওয় ও দীয়িতর্য প্রভৃর্ঘি বিষয়ে অনুর হইবে 



হি আগ ৮ ৪ খপ র্চ শত এজ ক টিউন পদ দির _ মর তারপর 

ৰ রঃ 
৩৪ ভ্রীমভাগবতম্ । [১২স্ক 

শোক মোহোৌ ভয়ং দৈগ্যৎ স. কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥ 

যন্মাৎ ক্ষুদ্রদুশে! মত্যা? ক্ষুদ্রতাগ্যা মহাশনাঃ। 
কামিনে! বিত্বাহীনাশ্চ শ্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্িয়োহ সতী ॥ ২৮ ॥ 
দস্তা খকৃষ্ট জনপদ। বেদাঃ পাষগুদুষিতাঃ। 
রাজানশ্চ গ্রজভোক্ষ্যাঃ শিশ্োদরপর। থিজাঃ ॥ ২৯ ॥ 
অব্রত। বটবোই শৌচ! ভিক্ষবশ্চ কুটুদ্িনঃ । 
তপস্থিনে। গ্রামবাসা ন্যাসিনোহতার্থলোলুপাঃ ॥ ৩০ । 

কলিদোষান্ প্রপঞ্চয়তি যন্াদিতযাদিন। ষন্মাৎ কলেহেতোঃ ক্ষুত্রদশ। মন্দমতয়ঃ ক্ষুদ্র 
ভাগ্য। অল্লভাগ]াঃ মহাশন। বহ্বাহা রাঃ বিত্তহীন। অপি কামিনঃ শ্বৈরিণাঃ পুংস্চলযঃ অসতীঃ 
অসতা: ॥ ২৮॥ 

দন্থাৎক্ৃষ্ট| দসযব উৎকৃষ্ট। প্রচুর! যেযু ভে ॥২৯॥ 
তাব্রতা বিহিতাচার শুপ্তাঃ শৌচ শুন্তাশ্চ বটবে। ত্রঙ্গচারিণে। ভবিষাত্তি কুটুগ্িনশ্চ 

গৃহস্থ।ঃ স্বয়ং ভিক্ষাটন পর ভবিষ্ন্তি নতু ভিক্ষাং দাশ্ুস্তি তপশ্থিনে। বনস্থাঃ বনং 

হিত্ব। গ্রথমবাস। ভবিষান্তি ্ভামিনো ঘতয়ঃ অতি লোলুপ ভবিষ্যস্তি ॥ ৩০ ॥ 

“ক্রমমন্দর্ডঃ | 
দন্থাতকৃষ্ট। দন্তব এব উৎকৃষ্ট। গ্রাধান! যেষু তে ॥২৯1৩,।৩১/৩২।৩৩1৩৪৩৫/৩৬1৩৭॥ 

তখন তাহাকে কলিষুগ বলিয়। জাঁনিবে ॥ ২৭ | 
কলিতে লোক সকল ক্ষুদ্রুদর্শী অর্থাৎ মন্দ বুদ্ধি, অল্প ভাগ্য, বনু 

ভোঁজী, ধনহীন ও কামী হইবে এবং স্ত্রী সকল ম্বেচ্ছাচারিণী অসতী 
হইবে ॥ ২৮ ॥। 

জনপদ সকল দ্য সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং বেদ সকল 
পাঁষও লোক দার! দুষিত হইবে, রাজ।র! প্রন্ধাভক্ষক হইবে এবং 
্াক্মণের! কেবল শিক্ষোদর পরায়ণ হইবে. ॥ ২৯ , 

ত্রশ্ষচারি সকল বিহিতাচার শুন্য অগুচি হইবে, ট্ী গ্হস্থ সকল, 
ভিক্ষা পরাণ হইবে, তপন্থী সকল .বন পরিত্যাগ করিয়া গহে-বাস 

| করিবে এবং যতির| অতান্ত অর্থ লোন্গপ হবে & ৩৭ ॥ ঞ 

॥ 

রা 



১২ক্ক ৩অ ] জ্রীমন্তাগবতম্। 

হরম্বকায়। মহীহাঁরা কূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ। 
শশ্বং কটুকভাঁধিগ্যশ্টৌধ্য মায়োরুসাহসাঁঃ ॥ ৩১ ॥ 
পণয়িষ্যস্তি বৈ ক্ষুব্রাঃ কিরাঁটাঃ কুটকারিণঃ। 
অনাপদ্যপি মংশ্যান্তে বার্ভাং সাধু জুগুপ্লিতাঁং ॥ ৩২॥ 
পতিং ত্যক্গ্যন্তি নির্তরব্যং ভূত্যা অপ্যখিলোত্মং । 
ভূত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়শ্থিনীঃ 7 ৩৩॥ 

পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ সুহজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতলৌহৃদাঃ। 
নানা, শ্ঠযাল সন্বাদা দীনাঃ স্ত্ণোঃ কল নরাঃ। 

পুনবপি স্ত্রীণাৎ শ্বভাবমাহ হ্ম্বকায়! ইতি কটুক ভাষিণাঃ অশ্রিয়বা দিষ্ঠঃ চৌর্যযধ মায়াচ 
কগটং উরুচ সাহুনং যাসা' তাঁঃ ॥ ৩১ ॥ 

কিবাট! বণিতঃ পণয়িষ্যন্তি ক্রয় বিক্রয়াদি বাবহারং বর্তয়িষ)স্তি কিঞ্চ সর্ষে জন! 

অনাপদাপি জুগুপ্পিতাং নিন্দিতাং বার্তীং বৃত্তিৎ সাধু মংস্যত্তে ॥ ৩১ ॥ 

সর্বেত্তমমপি পতিং দ্রবাহীনং ভৃত্যান্তাক্ষাস্তি পতয়স্চ বিপদ ং বোগা দ্বিতি্যাপারাক্ষমং 

কৌল' কুল পরম্পরয়! আগতং তাক্ষান্তি অপয়ন্থিনীঃ হৃগ্ধদোহ।ঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মোরতং সুরত নিমিন্তং সৌহাদং যেষাং তে অতএব ননান্দবে। ভার্যা। ভগিস্! শ্তালা 

কলির লোক সকল হ্রস্বকায় অথচ বনু ভোজী ও বছ অপত্যা, 

নিষ্্জ, সর্বদা কটুভাষী এবং চৌর্য্য ও মায়! বিষয়ে অত্যন্ত সাহসী 
হইবে ॥ ৩১ 

এবং ধনহী'ন, প্রবঞ্চক বণিক সকল ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার করিবে, 
আর সাধারণ লোক আপদ ভিন্ন সময়েও সাধু ঘ্বণিত ব্যবহারকেও বন্থ 
করিয়! মানিবে ॥ ৩২॥ 

এবং ভৃতোর! অর্থিল গুণ সম্পন্ন গ্ুভূকে নির্ধন দেখিলেই পরিত্যাগ 
করিবে ও.প্রসুরাও কুল' পরম্পারাগত ভূত্যুকে বিপন্ন দেখিয়া ত্যাগ 
করিবে আর গাী প্রচীন হইলেই তাহাকে অর্নীদর করিবে ॥ ৩৩ ॥ 

পিতা, জাতী, গহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়। কেবল স্থরত 
নিমি লোকের সৌহাট্য 'থার্ষিযে এবং ননার্দী ও শ্যালাদির' সহিত. 

১ 



৬ উবন্াগবন্থম । | ১২ক্ষ-৩ঙ 

শুর্জাঃ প্রতিগ্রহথীয়যক্সি তগোক্যেপারীবিরঃ |: 
ধর্দাং বক্ষান্তয ধর্ম ভধিরুহ্যোযায়নঃ । 
নিত্যমুি্ মনসো দুর্চিক কৃষ়ু রুষি ত২2। 
নিরক্ঝে ভূতলে রাজ়নাবরি কয়াতুরাং ৪ ঞ$ ॥ 
বাসোহন্পপান শয়ন ব্যবায স্নান ভুষণৈঃ। 
হীনাঃ পিশাচমন্দর্শ। ভবিয়ান্তি করো! গাজাং ॥ ৩৫ ॥ 
কলে। কাকিবিকে থে ছিএন্ ত্যক্ত মৌজা । 
তাক্ষাত্ভিহি প্রিয়ান্ গ্রাগান্ হনিষান্তি শ্বকাঁনপি। 
ন রক্ষিষ্যস্তি মনুজাঃ স্থর্বীরৌ পিতরাবপি । 
পুজ্জান ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুজাঃ শিশ্গোদরস্তরাঃ ॥ ৩৬ ॥ 

াটেপার৮৮ পরশ ক-্রচগারাটি স 

ভার্ধযা ভ্রাতরঃ তৈঃ সম্বাদে। মন্্রালোচনং বেবাং তে মনন্থরিতি বা পাঠঃ ॥ ৪ । 
পিশাছ সন্ধর্পাঃ পিশাচ সদৃশাঃ ॥ ৩৫ ॥ 

কাকিণিকে বিংশতি বরাটক যাত্রেপাথে বিষয়তূতে বিগৃহ্ বৈরং কৃত্বা ॥ ৩৬। 
আটক রা 58৯ তা ১০০৯৯৩১৩১০১ জলজ 

মন্ত্রণা করিবে এবং দরিদ্র ও স্তরে হইবে। তপোবেশোপজীবি শুরা 
প্রতিগ্রহ করিবে এবং অধর্মানুষ্ঠায়ী লোকেরা উৎকু$ট আনমনে আরোহণ 
করিয়া ধর্মকথ| কহিবে। হেরাজম্।! হূর্তিক্ষে পীড়িত হইয়া! লোক 
সকল সর্বদা! উদ্ধিগ্রমন! হইবে এবং ভূতল নিরম্ব হইলে অনারৃষ্তি ভয়ে 
ব্যাকুল হইবে ॥ ৩৪ ॥ 

কলির প্রজার! বসন, অন্ন, জল, শধ্যা, স্ত্রী সংলর্গ, স্নান ও অলঙ্কারা- 
দির অভাবে অতি কুৎসিত, দেখিতে পিশাচের তাজ আকার হইবে ॥৩৫ 

কলিতে বিংশতি কপর্দকের নিষ্ষিত বিয্োধ করিয়া সৌন্বদ্য পরি- 
ত্যাগ করিবে, স্থীয় গ্রিয় প্রাণ বিনাশ করিবে এবং দ্বরবগখকে হচ্ছ 
করিবে, বুক্ছ পিতা মাতােও রক্ষা করিবে না, লিখো । পরাণ কূইয়া 
পুর্কাঁণকে ও কলূজ। জার্বাকেও পরিত্যাগ করিংয । ৬ ॥ | 

০৭ টস ৬৮ 



২ক্ক ওজ ] ভীমন্তাগবন্তম্। ্ 

মহান্তমনর্থমাহ কল্াধিতি দ্বাত্যাং ছিলো কনাধৈয়ানতং নমন্কৃতং পাদগন্ধ। বড তং ন 

কলো ন'রাজন্ গ্রতাং পরং রং আ্িলোর 
রাখানতগপাপন্থজৎ |. আছেন বর্ড্যা। হিগদদ্থ 
মহ্যতং ফক্ষান্তি লাহগুখিভিঅতচতসহ ॥ ৩৭1 
যামধেরং আমাখ "্পান্ছুর। পতন স্থলন্ বা 
বিশে! গুণন্ গুথাদ। বিমুখ উত 
মং গতিং প্রাংখাতি-বক্ষান্তি ন হং কলৌ জনা; ॥ ৩৮ ॥ 

পুংসাঁং কলিকতান্ ভোযান্ উসাহাগাযসন্ান্ 
সর্ধ্বান্ হরতি চিতস্ছো ভগবাৰ্ পুরায়ে স্ভিনং | 

বক্ষ্যার্ত ন পুজনিখাত্তি পাটর্বিতি্মতখ। কৃতং চেতে। যেষাং ভে ৩৭ । 
বিবশে। গঁণন্ বিদুক্তাঃ কর্ধনপাঃ অর্গলাঃ প্রতি বন্ধ। বন্ড সঃ ৩৮1 
তদেবং কলিদোধান্ প্রপঞ্চয প্রতস্ততং তগ্গিত্তায়োপায়মাহ পৃ*সামিতি বভূতিঃ অব্য 

জমসন্দর্তঃ | 

তদ্দানীং পাষটর্ধিতিন্ধ চেতন্তেন ভদববান নৈমুখ্যৎ তু তর়ান বিযুখানামেব স্তাদিত্যভি- 
প্রেতা প্রারেণেত্েৰ ব্যনক্কি বরামেতি । নামান্েবোপসংহ্রিধ্যতি কলেরিত্যাদি 
স্বাতযাং ॥ ০৮ ॥ 

যদেব নাম তগবন্জপেণ স্করত্তদিঘধাতীত]|হ পুংসামিতি॥ 
সপ পপ পা - ১ 

হেরাজন্! কলির লোক সকল পাহগুগণের বিচারে হত বুদ্ধি 
“হইয়া জগতের পরম গুরু ব্রিলৌকনাঁথ ভগবান্ অচ্যতের পুজ। আর 
প্রায় করিষেক না ॥ ৩৭ ॥.. 

” সিলিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শহ্যায় পতি হট! ইঞ্জিয়গণের অবগত 
জন্বপ্থলিত বাকো ধাঁহার নাম গ্রহণ করত করণ বন্ধন ছেদন পূর্র্ক 
উম গতি পরা, কলির লোকের কহ পুত! করিবে না ॥ ৪ 
 প্ররুষোতম ভগবান জী স) করুণৈ বব হইলে অব্য মেশান 
্ সমুদায় কলিকৃত দোষ তংকণা্ বিদ্ধ হয়; তগবাধ' হর্ন 

এ 



০ হা ৫ 
৩৮ জ্রীমন্ভাগবতমৃ। | ১২ক্গ ৩ 

শ্রুতঃ সংকীর্তিতো ধ্যাতঃ পৃজিতন্ত্াদৃতে! পিবা। 
নৃণাং ক্ষিণোতি ভগবান, হাতস্থো জম্মাযুতাশডভৎ ॥ ৩৯ ॥ 

ষথ। হেন্সি স্থিতে! বহ্ছি ছুর্ববলৎ হস্তি ধাতৃজং । 
এবমাতবগতে। বিষণ ধোগিনামণ্ডতাশয়ং ॥ ৪০ ॥ 

বিদ্যা তপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী তীর্থাভি 
ষেক ব্রতদান জঅপ্যৈঃ। নাত্যন্ত শুদ্ধিৎ 

লততেন্তরা ক্স! যথ। হৃদিস্ছে ভগবত্যনস্তে। 

তন্মাৎ সর্ববাত্মন। রাজন. হুদিস্থৎ কুরু কেশবং। 
একশ এ প্র ও» পপ পা আতপ ৯০ পপ এ 

দেশাত্মভিঃ সম্ভধে! যেষাং তান্ চিত্তস্থঃ চিত্তে স্করিতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অয়মেবোপায়ঃ নান্য ইতি সৃষ্টাস্তমাহ যথেতি ধাতুজং তাত্রাদি সংশ্লেষ জাতং হোয়ে 
ুর্বর্ণং মালিন্তং তত্র স্থিতে। বহ্ছিরেব দহতি নতু তোয়াদি এবং যে।গিনামগি বিঞুুরেব নতু 

'যোগাদিকমিত্ার্থঃ ॥ ৪, ॥ 

এতদেব বিবৃণোতি অদেেতি বিদ্য। দেবতোপাসনা ॥ ৪১ ॥ 
০০ লা, জা ৮ ০০ শশী সাজ ৩ সা শশী পপ পপ পি শপ ৯ পপ সপ 

এরর পর পপ পপ পয আদ 

ক্রমসন্দ্ঃ। 

তগবতঃ স্বভাব এব তাদৃশ ইত]াহ শ্রুত ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৯॥ 
তৎ স্বভাব স্বয়ং নান্তত্র সংভব্তীতা।হ বথেতি দ্বাভ]াং ॥ ৪০ ॥ 

তদেব তৎ স্পৃষ্টাথান্ সর্বান্ সমাপর্িযাং স্তৎ কর্তবামুপদিশতি তন্মাদিতি । সর্বাত্মন। 
সর্বেণৈব প্রযত্বেন। তত্রৈব অিয়মাপোপাযবহিতঃ তশ্মিন্ কৃতাবধানশ্েত্তন্মাত্রাদেব পরং 

বা! এত, কর্তিত, ধ্যাত, পৃজিত বা আদৃত হইলে অধুত জশ্মের অশুভ 
ক্ষয় করেন ॥ ৩৯ ॥ ০ 

যেমন অগ্নি স্থবর্ণের তাআ্রাদি ধাতু সংশ্লেষ জনিত ভুর্বর্ণ বিনাশ 
করে, তদ্রপ বিষণ যৌগিদিগের হ্বদয়স্থ হইয়। সমুদায় অণ্ডভ বিনষ্ট 
করেন ॥ ৪৭ ॥ | | | 

হে রাজন! ভগবান্ অনন্ত হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি 
লাভ করে, তর্দরপ বিদ্যা তপস্! প্রীণায়াম মৈত্রী তীর্থসেবা ত্রত দান, 
জপ প্রভৃতি কোন ধর্ম দ্বার! আত্মার শুদ্ধি হয় না, অতএব হে রাজন্!. 
4 ৫ 



০০ রায়ে -- 

১২ক্ক ৩ম ] স্ীমন্ভাগবতমৃ। ৩৯ 

অ্রিয়মাণো! হারহিতস্ততে! যাতি পরাঁৎ গতিং ॥ ৪১ 
জ্িয়মা ৈরভিধ্যেয়ো ভগবান পরমেশ্বরঃ | 
আত্মভাবং নয়তাঙ্গ সর্ববাত্বা সর্ধব সম্ভবঃ || ৪২ ॥ 
কলে দেষনিধে রাজন্নস্তি হোকো! মহান, ৭1 
কীর্তনাদেব কৃষ্ণন্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৪৩ ॥ 
কৃতে ঘদ্ধায়তে বিষুং ত্রেতায়াং যজতো৷ মখৈঃ | 

সপ চপ পপ, এ সপ্ত জপ এ 
টিসি 0ম এট+৮-এ, ৫ 

আত্মভাবং স্বম্বরূপং ॥ ৪২। 

ইদ[নীং কলিং স্ভৌতি কলেদেষ নিধে রাজন্লিতি দ্বাভযাং ॥ ৪৩ ॥ 
তৎ গর্ব হরিকীর্ভনাদেব কলৌ ভবতি ॥88॥ 

ঠা, 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

মর্বোৎকষ্টাং গতিং যাতি। ত্বং পুনস্তশ্ত পরমান্থরক্ষঃ কিমুতেতার্থঃ ॥ ৪১ ॥ 
অতএবান্ৈরপি মিয়মানৈরভিধোয়ঃ। আত্মতাঁবং পরম প্রেম়াস্ম তুল্যত1ং ॥ ৪২॥ 
কলিদোষ গ্রশমনত্থেন নামকীর্তন স্মরণ সাহাত্মামুক্কোপমংহরতি কলেরিতি । সচ 

শরেয়োতিক্রম হেতুনাং দোষাণাং নিধেরপি কলেরেকো খণঃ কীর্তনাদর রূপে। মহানেবাস্তি 
কংসাদেঃ শ্রীনারদাদর ইব। অতস্তপ্ত বিদ্বেদামাভাবাৎ সিদ্ধত্যেব নাম কীর্তঁয়িতেত্যাহ 
কীর্তনাদেবেতি ॥ ৪৩ ॥ 

কীর্তনং হি কলাবপি সর্বগুণ ঝারিধিরিতাহ। কৃত ইতি। যদ্যচ্চ কৃতাদিযু তেন 

তেন মাধনেন শ্াৎ তচ্চ তদিত্যেকশেষাৎ তৎ মর্বং প্রাপ্পে।তীত্ার্থঃ । অতএবোক্তমন্তত্র | 

সর্ব প্রযত্ে অবহিত হইয়। কেশবকে হুৃদয়স্থ কর, তাহাতে মরণোত্তর 
“কালে পরম গতি প্রাণ্ড হইবে ॥ ৪১ ॥ 

যে ব্যক্তি মরণ কালে ভগবান্ পরষেশ্বরকে ধ্যান করেন, সর্ধবাক্মা 
পরমেশ্বর তাহাকে আত্ম ভাব গদান করেন ॥ ৪২॥ 

হে রাজন! কলির দোষ সমুদায়ের মধ্যে এই. একটা ৭ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি হরি কীর্তন করে সে নরাধম হইলেও বন্ধন 
মোচন পূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩ । 

কৃতযুগে বিষুর ধ্যান করিলে মুক্ত হয়, প্রেতায়ুগে ৮ করিলে যজ 



৪০ স্ীমা্ভাগবতম্। [ ১২ক্ক ৪ 
॥ এ শত শা পপ পপ ০ পিস একজস্৫-৯ ৫ ৯ পর টি ০ __ টপ» ০ পপ ০০০ কা পএএএ জা স্মরন. জট আজ পিস 

ধাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কল তত্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ৪৪1 
ইতি শ্রীভাগবতে অহাপুরাণে পারমইংস্ঠাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

' দ্বাদশস্কন্ধে যুগানুবর্ণনং তৃহীয়োহধ্যায়ঃ | % 1৩1 %॥ 
ৰ জ্রীশুক উবাচ ॥ 

কালস্তে পরমাণুি দ্বিপরার্ধাবধি ঘূ্প 
_কথিতো যুগমানঞ্চ শৃণু কল্পলয়াবথ ॥ ১। 

র 

ও চর িররিভিযিরিরাতেরত 
ৃ ॥৬॥ ইতি দ্বাদশে ভৃতীয়ঃ ॥*॥ 

চড়থেতু চতৃর্ধোকক। লয়! নৌমিক্িকাদয়ঃ | তত্র সংলার নিম্তারো হরিকীর্ঘৈ্যৈৰ 
বর্ণাতে ॥ «* ॥ 

কলিদোধ নিবর্তক* হয়িনাম স'কীর্তনাদিকং স এবচ কল পরমে। ধর্ম ইতি প্রঙ্রোত্তর 
মু যচ্চান্তৎ পৃষ্টং প্রলয় কলয়োর্মানং ব্রহীতি তদিদানীং তৃতীয় স্বন্ধোক্ত কালাফুবা? 

ূ পূর্বকং নিরূপষতি কাল ইন্ডি ন কালঃ পরমাণুট্ব যে! ভূঙক্তে পরমাণুতাং ইত্যাদিন! কালঃ 
' কথিত: । চত্ধারি শ্্রীণি দ্বে চেক কভাদিবু থাক্রমং। সংখ্যাতানি সহশ্রাণি দ্বিগুণানি 

| শহানিচ । ইতি যুগমানঞ্চ কথিতং ॥ ১ ॥ 
চাহি এরর ধুতি 

ক্রমসন্দর্ভঃ ৷ 

৷ ধ্যায়ন্ কতে যজন্ যা স্ত্েতায়াং ্বাপরেহর্চরন্। বদাপ্নোতি তদাপ্লোতি কলো সংকীর্তয 
। কেশবধষিতি ॥ ৪৪ ॥ 

॥*॥ ইতি দ্বাদশ ক্রমসনর্ভে তৃতীয়) ॥৬॥ 
শী পাশ পা পারা এত শপ শা আস পপ অজ ্সউন্ 

ৰ হয়, দ্বাপর যুগে বিষুঃর সেবায় যুক্ত হয়, জার কলি যুগে কেবল হরি 
কীর্তন স্বারাই যুক্ত হয় ॥ 8৪ ॥ 

॥ক%॥ ইতি ঘ্বাদশে তৃতীয় ॥%। 
চতুর্থ অধায়ে মৈবিতিকাধি চারি প্রকার গ্রলয় কখন পূর্বক হরি 

কীর্তন স্বায়া সংসায় নিস্তার বর্ণন.1 *'॥ 
শুকদেখ কহিলেন মহারাজ ! 'আপনার এ্রশ্নীহুসারে আপনীর 

নিকট কাল ও মুগের পরিমাণ কহিয়াছি, কণ্প ও প্রলয়ের পরিমাণ 
অবশিষ্ট আছে তাহা এক্ষণে বলিতেছি বণ করান ॥ ১॥ 



১২ক্্ ৪আ ] জ্রীম্ভাগবতমূ । ৪ 

চতুর্ষগ সহঅন্ত ব্রন্মণে! দিনযুচ্যতে | 

সকলে! যত্র মনব শ্চতুর্দশ বিংশাং পতে ॥ ২৪ 

তদন্তে প্রলয় স্তাবাঁন, ভ্রাঙ্মী রাত্রীরুদাহৃতা | 

ভ্রয়ে। লোক! ইমে যত্র কল্পন্তে গ্রলয়ায় হি ॥ ৩ ॥ 
এষ নৈমিন্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বস্থকৃ । 
শেতেহনন্তাননে! বিমন্বাত্ম সাৎকৃত্য চাঁুভূঃ ॥ ৪ ॥ 
দ্বিপরার্ধেন্নতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ | 

৪ 

তত্র কল্পমানমাহ চত্র্ুগ ইতি ঘন্র চতুর্দশ মনরঃ ক্রমেণ ভবস্তি ॥ ২ 
গ্রলযন্্ চতুর্বিধঃ নৈমিত্িকঃ গ্রাকৃতিক আত্যন্তিকে। নিতাশ্চেতি তত্র নৈমিত্তিকং 

গ্রলয়ং ম।ন সভিতমাহ তদত্ত ইতি দ্বাভাং তাবান্ চতুযু্গ মহত গ্রমাপঃ সৈব ত্রাঙ্গী- 
রাতিঃ ॥ ৩ ॥ 

নৈমিত্তিকং দর্শয়তি ঘত্র দা বিশ্বস্যক্ শ্ীনারায়ণঃ বিশ্বমাত্মসাৎ কৃত্য শ্বন্মিঘ,পস'হাত্য 

শেতে আত্মভূব্রক্গাচ তশ্মিন শেতে হয়োরছেদ বিবঙ্ষয়া ব্রঙ্গণ এব ৰ| অনস্তাসনস্বমুস্কং 
বরহ্মণে নিন্ত্রাং নিমিত্তীকৃত্য প্রবর্ধমানো লোকক্রয় প্রলয়ে৷ নৈমিত্তিক ইত্যর্থঃ ॥ ৪॥ 

গ্রাকতিকং গ্রলয়ম[হ দ্বাভাং দ্বিপরর্দেতু' ব্রহ্গণ আযুমি সপ্ত গ্রকৃতয়: মহদহস্কার 
পল শী গিট স্পা | পপি পা পিস | পপি পাশা পাস শিপেপ্পীপসপাপাপপীসপীপ পাপে পাপা শা জাপা আপ পি পাপী পা আত সী ৮১ শী পপি? পপ ০ পপ পপ পপ | আপ ০৬ পি | ৫৯ জজ ০ পনি পা ৯৯ ০ জাপার 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

॥১॥ ২॥৩॥ এষ নৈমিন্বিক উপলক্ষণঃ। মন্বস্থর নিমিত্বত্বমপি তদন্তছুতিং জেয ॥8। 
৫ ॥৬॥৭1৮0৯১০।১১0১২১৩|১৪ ১৫0১৬ ॥১৭॥১৮॥ 

সপশস্স  পীপপী পাপ  জপ পাপ পপ | প আ। এ পপ পিল পপ পা শাস্পীাপীিশ শা পপিশীশি শশা ৮ পিপিপি পর আপ আপার আব 

মনুষ্য পরিমাণে চারি সত যুগে তরক্ষার এক দিন হয়, তাঁছারই 
ূ নাম কল্প, মেই কল্পের মধ্যেতে ক্রমশঃ চতুর্দশ মনু জন্মা গ্রহণ করেন ॥২ 

পরে কল্পের অন্সানে চারি সহ যুগে পরিমাণ ত্রচ্মার এক রাত্রি 
: হয়, সেই সময়ে এই ভ্রিলোক লয় প্রাপ্ত হয় ॥ 5 ॥ 

ইহাকেই নৈমিত্তিক গ্রলয় বলে, বিশ্বত্রষ্টা৷ আব্বাস ব্রহ্ধা! এই সঙয়ে 
সমুদয় বিশ্বকে আত্মসাৎ করিয়া নারায়ণের সহিত অনন্ত শহ্যাঁয় শয়ন 
করেন ॥ ৪1 | 

পরে এঁ পরমেষি ব্রন্ম(র আয়ু দ্দিপরার্ধ ভীত হইলে মহৎ রানা 
4 ৫ 
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তদ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্গস্তে প্রলয়ায় বৈ॥ ৫॥ ূ 

এষ প্রাকৃতিকে। র!জন্ প্রলয়ো যন্ত্র লীয়তে । 

অগ্ুডকৌষস্ত সংঘাতে! বিঘাত উপসাদিতে ॥৬॥ 

পর্জন্যঃ শত বর্ষাণি ভূমে৷ রাজন্নবর্ষতি। 
তদ। নিরমেহাস্তোম্ং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দিতাঃ | 
ক্ষয়ং যান্তন্তি শনকৈঃ কালেনোপন্রুতাঃ প্রজাঃ ॥ ৭॥ 
সামুদ্রুং দৈছিকং ভৌমং রমং সন্বর্ভকো রবিঃ। ৃ 
রশ্িভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্ববং নৈব বিষুঞ্চতি ॥ ৮॥ 

ৃ পঞ্চতশ্লাত্রাণি ॥ ৫ ॥ 

সংঘাতঃ মহদাদি কার্যাভূঃ গ্রাকতী নাং তৎ কার্ধা ব্রদ্মাওন্ত চ লয়াৎ প্রাকৃতিক ইতার্থ; 
বিধাতে বিঘাত কারণে উপমাদ্দিতে মতি ॥ ৬ ॥ 

তদেবাহ পর্জন্ত ইত্যাদিন। বুদীন্রিয়ার্থ রূপেণ ইত্াতঃ প্রান্তনেন গ্রন্থেন ॥ ৭॥ 
সামুদ্রাদিকং সর্বং রসং রবিঃ পিবতে আকর্ষতি ॥ ৮ ॥ 

ও পঞ্চতন্মাত্র রূপ সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাণ্ত হয় ॥ ৫॥ 

হে রাজন! ইহাকেই প্রাকৃতিক প্রলয় কহে, এই সময়ে সপ্ত 
প্রকৃতির সমষ্টি ত্রঙ্গাও বিলীন হয় ও তাহাঁদিগের ব্যন্টির কারণ উপরত 
হয়॥ ৬ ॥ 

হেরাজন্। এই সময়ে পর্জন্য শত বর্ষ পর্যন্ত আর ভূমি তলে বর্ধিত 
হইবে না, এবং প্রজা সকল অন্নাভাবে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়! পরম্পর 
পরস্পরকে ভক্ষণ করিবে এই রূপে উপন্রত হুইয়! কালে ক্রমশ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥ 

এবং সম্বর্তক নামক সূর্য্য ঘোরতর রশ্মি দ্বার! সমুদ্রের জল, দৈছ্থিক 
রক্ত ও পৃথিবীর রস সমুদয় আকর্ষণ করিবে, বিশ্দুম্ীত্র বর্ষণ করিবে 
না॥৮। 



রঃ | 
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ততঃ সম্বর্তকো বহিঃ সন্কর্ষণমুখো খিতঃ | 
দহত্যনিলবেগোখঃ শূন্যান্ ভূবিধরানথ ॥ ৯ ॥ 
উপর্য্যধঃ সমস্তাচ্চ শিখাতির্বন্থি সূরধ্যয়োঃ । 
দহামীনং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময় পিগুবহ ॥ ১০ ॥ 

ততঃ প্রচণ্ড পবনো বর্ধাণাখধিকং শতং। 

পরঃ সম্বর্তকে! বাতি ধুত্রং খং রজসারতং ॥ ১১ ॥ 
ততো] মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্র বর্ণান্যনেকশঃ | 

শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নর্দন্তি রভসম্বনৈঃ ॥ ১২ ॥ 

তত একোদকং বিশ্ব ব্রহ্মা বিবরান্তরং | 

অনিল বেগোখঃ বায়বেগোন্ধতঃ। 'আনিলবেগে! বারিতি পাঠে অনিলেন বেগে ষন্ত 

সঃ বার্জলং বারিণ! রশািভিঃ পীতমুদকঞ্চ দহতীতার্থঃ অনিলবেগে। বাগিতি পাঠস্ত সুগমঃ 
ভূবিবরান্ পাতালাদীন্ শুন্ান্ রবিণ। দৈহিক রসাকর্ষণাৎ প্রাণি রহিতান্ ॥ ৯॥ 

শিখাভিআ্1লাভিঃ ॥ ১৭ ॥ 

কিঞিদধিকং বর্ষাণাং শতং মন্বর্তকঃ পরে! বায়্বণাতি তদ! রজসাবৃতং খং ধৃঅং 
ভবতি ॥১১॥ 

রভস স্বনৈ সতীব গর্জিতৈঃ ॥ ১২॥ 
ব্রহ্মা বিবরান্তরং ব্রহ্মাণ্ড বিবর মধ্যগতং বিশ্ব একে।দকং একার্ণবোদক ব্যাপ্তং 

পপ সপ ৬ ৩০ পপপসপস্পগ বা 8 ০ ৮০ 

শপ 

অনন্তর সন্কর্ষণ মুখ হইতে উখিত সন্বর্ভক নামক অগ্নি অনিল বেগে 
প্রদীপ্ত হইয়! পাত।লাদি শুন্য ভূবিরর সকল দগ্ধ করিবে ॥ ৯॥ 

-* উপরিভাগ অধে।ভাগ ও চতুর্দিক সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিশিখা দ্বার। দহামান 
এই ব্রহ্মা দগ্ধ গোময় পিওর ন্যায় প্রাকাশ পাইবে ॥ ১০ ॥ 

তখন সন্বর্ভক নামক প্রচণ্ড বায়ু এক শত বৎসরের অধিক কাল 

প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, তাহাতে আকাশ মণ্ডল ধুলি দ্বারা ধুত্রবর্ণ 
হইবে ॥ ১১ ॥ 

হে রার্জন্। অনন্তর চিত্র বর্ণ অনেকানেক মেঘ কুল শত বর্ষ 
অবিশ্রামে বারি বর্ষণ করিবে ও তীব্র শব্জে গর্জন করিবে ॥ ১২ ॥ 

তাহাতে জল স্থল বিবর সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড কেবল জল মান্রে পরিপূর্ণ 

_____ ঠ 
' 
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তদা ভূমের্গন্ধ গুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে ॥ ১৩।॥ 
গ্রস্ত গন্ধাতু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কপ্পতে। 

অপাং রনমথো তেজ স্তালীয়ন্তেচ নীরসাঃ | 
গ্রাসতে তেজসো রূপ্ং বায়ুস্তদ্রহিতং তদ]। 

লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রমতে গুণং ॥১৪॥ | 
সনৈ বিশতি খং রাজং সততশ্চ নভসে। গুণং | ৰ 
শন্দং গরসতি ভূত।দি নভন্তমনুলীয়তে ॥ ১৫ ॥ | 

তৈজনশ্চেক্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান, নৈকারিকো। গুনৈহ। র 

মহান্ ইহ ডি রনবীর তং ॥ ১৬॥ 
০৮৯ পারেন বা রাহা ৮০ পপ স্পাক্পী পিসী পা পিসী এ শশাপ পপি শপ পপি সি ৩ সি শক ৯৯৮৭ ৯ 

তবধতি উদপ্লবে উদকেনাপ্লাবিতে মতি ॥ ১৩॥ ৃ 

প্রলরত্বায় অভাবায় ॥ ১৪ ॥ র 

ভৃতাদি স্তামসোহঙ্কারঃ | ১৫। | 

গুণৈর্ৃত্তিভিঃ সহ ॥ ১৬॥ ] 

র 
০ তসপা” পপ জজ 

হইবে, তখন জল প্লাবিত পৃথিবীর গন্ধ গুণ ত্র জলে বিলীন 
হইবে ॥ ১৩॥ 

তখন গন্ধ শুন্য সেই পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হইবে । এবং জলের রমণ্ডণ 
তেজে লীন হইবে ও নীরস জলও লয় প্রাপ্ত হইবে এবং বায়ু তেজের 
রূপ গ্রাস করিবে ও ্ূপ রহিত তেজও বাযুতে বিলীন হইলে ॥ ১৪ ॥ 

পরে আকাশ বায়ুর স্পর্শ গণ গ্রাস করিবে এবং বায়ু আকাশে 

প্রবিষ্ট হইবে ও ভূত সূক্ষ্ম রূপ তামপ অহঙ্কার আকাশের শব গুণ 
গ্রহণ কপিবে, আকাশও ভূত সুক্ষ রূপ তামস অহঙ্কার বিলীন 
হইবে ॥ ১৫ ॥ | 

পরে ইন্দ্রিয় সকল তৈজস অহঙ্কারে -এবং তদধিষ্ঠাতু দেবতা সকল 
বৈকারিক অহঙ্কারে ও সেই অহঙ্কার মহতত্বে, আর মহত্ত্ব সত্বাদি গুণে 
লয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬॥ 

8 & 

স্পা এ ০ সক. ০৮ পা ০ ভা নত শা স্টি পল আপ এক লে আপ আজ সপাঞি পীটী 

০০ 
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গ্রতে ব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতং ॥ ১৭। 

নতস্ত কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ। 
অনাদ্যনন্তমব্ক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ং ॥ ১৮ ॥ 

নযত্রবাচো নমনে। ন সত্বং তমোরছো। 

বা মিনি, | ন প্রাণ তি 
রাত 32 ! 

অব্াকত' গ্রপান' ॥ ১৭ ॥ 

ও সন এ ৮ ২ পল পপ পা কালা শি 

তশ্ততু লষে। নান্তীভা।হ ন তশ্তেনি কালাবয়বৈ রহোরাত্রাদিভিঃ গুণ! ঠাববিকারাং | 
ূ 

, পরিধান; বিপরিপীমতঃ অব্যন্ং অস্তিত্ব বিকার শুন্ঠং নিতাং সদবদৈক রূপং ধুদ্ধি রহিহ-। 
মিতার্থঃ অবায়ং অপক্ষয় শৃন্তং সর্বত্র হেতুঃ কারণমিতি ॥ ১৮ ॥ ৰ 

কিঞ্ রাযি গোচরন্ড হিরা সিকার! ভবন্তি হী নতথেভাত ন যঞ্ধেতি দ্বাভ]ং 

| 
] 

| 

সপ শপ সপ ০০০ দা সি পি আস ব্ঞ আপ শি ৬ পাশ নিট রসেেহরি ক 

ন্রমলনদর্ভঃ | 

৩এ তদাশ্রয়ত্ব তৎ গ্রকান্ঠন্ তদ্বঠোরক্ত্বেভে। হেতুভ্যে। বুদ্ধীক্জ্রিষাদীনা: গরমাত্ 

| শ্বভাব শক্তি মরত্বমাহ। বুদ্ধীতি অন্তঃকরণ বহিঃকরণ বিষয় রূপেণ পরমাত্ম লক্ষণ' 

ৰ জ্ঞানমেব ভাতি। হন্ম।দনন্যদেব বুদ্ধযাদি বস্িত্যর্থঃ| যত ভ্তদাশ্রয়' ছেষামাশ্রয় রূপং 

ত্জ্জ্ঞানং। ক্লীবগমার্ধং। তথাপি রাজভূতায়ে! রিবাত্যন্ত এব ভেদ: গাঁৎ। তত্র 
হেত্বৃম্ভরেপ্যাহ দৃশ্তাত্বং ৎ গ্লাকাশ্তত্বং অবাতিরেক স্তদ্াতিরেক; তাভ্যাং তন্মাদেকদেশস্থিত 

স্তাগে জে্যাত্। বিস্তারিণী যথেত্যাদ্দি বৎ। বুদ্ধাদীনাং তত স্বাভাবিক শক্তিময়ত্বমেব 

সেত্তীতি ভাবঃ | যৎ খন্বাদ্যন্তবৎ । গুক্রাদৌ কদাচি দেবারোপিতং । রজতং পুন 
রবস্ত। তদাশ্রয়কত্ব তত গ্রকাশ্রত্ব তদবাতিরেকাভাবাং শুক্তাদিবন্ত ন ভবতি গশুক্তা- 

পর এ-এ া্ 

*  হেরাজন্! পরে কল প্রেরিত অব্যকৃত রূপ প্রধান শব্দ বাচ্য 

প্রকৃতিতে সত্বাদি গুণ সকল বিলীন হইবে ॥ ১৭॥ 
কালাবয়ব অহোরাত্রাদি দ্বার! সেই প্রকৃতির পরিণাঁমাদ্িি গুণ উৎপন্ন 

হয় না, তাহার স্বরূপ অনাদ্যনস্ত, অব্যক্ত, অব্যয় নিত্য ও কারণ 
স্বরূপ ॥ ১৮ ॥ 

এবং বাক্য মনের অতীত, সত্ব রজ স্তমে। গুণের সাম্যাবস্থা রূপ, 
মহদাদি তত রহিত, প্রাণ বুদ্ধি ইন্জিয় দেবতাঁদি শূন্য ও লোঁকাদি রূপ! 

টি 



০ পপ রপা্রপরাপপ সপাসপাপ সাসপপাস পা শা পাপা শা শশা শা 2 শি 22 ৮ 

০০ সি ৬ প্তীমন্ভাগবতম্ । [ ১২স্ক ৪ 

দেবতা বা! নসন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ ॥ ১৯ ॥ 

ন স্বপ্ন জাগ্রন্নচ তৎ শ্যুপ্তং ন খ' জলং 

ভূরনিলোগিরর্কঃ । সংস্গুবচ্ছনাবদ 
ইগ্রতক্যং তন্যুল ভূতং পদমামনন্তি ॥ ২০ ॥ 

লয়ঃ প্রাকৃতিকো। হোষ পুরুষাব্যক্তয়োর্ধদ] | 
শক্তয়ঃ সংপ্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কা'লবিন্রুতাঁঃ ॥ ২১1 

বুদ্ধীক্ভ্িয়র্থ রূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ং | 
হিরন ররর হয়রান রান্না 

লোককন্ন: লোকরূপঃ সনিবেশো রচন! বিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ 

স্বপ্ন জাগ্রৎ স্বপ্রজাগরাবস্থা! যুক্তং সুযুণ্ত বৎ ইন্িয়াদ্যভাবাং শৃগ্ঠ সাদৃশ্রে হেতুঃ 
অগ্রতর্ক্যং ন পুন: শৃগ্ভমেবেত্যাহ তদদিতি ॥ ২০ ॥ 

উপম'হরত্ি লয় ইতি শক্তয়ঃ সত্বাদ]ঃ ॥ ২১ ॥ 

আত্যাস্তিকলয়মাহ বুদীন্ত্রিয়েতি ছ্বাদশভিঃ আত্াস্তিকলয়ে! মোক্ষ: সচ ব্রহ্ম জানেন 

মর্্ঘ গপঞ্চলয়াত্মকং নচ প্রপঞ্স্তাত্বৎ সত্যতে লয়ঃ সম্ভবতীতি জ্ঞান রূপাৎ ব্রহ্গণঃ 

পৃথক ভূতন্তা২সত্বমুপপাদয়তি বুদ্ধিশ্চ ইন্ড্রিয়াণিচ অর্থাশ্চেভোবং গ্রাহক করণ গ্রাহ্া 

রূপেণ ততষামাশ্রয়ং জ্ঞানমেব ভাতি ন পৃথক তত্র ভেতুমাহ দৃশ্তত্বাব্যতিরেকাত্যামিতি 

ক্রমগন্দভঃ | ূ 

দিভ্যো। অন্তন্ন ভবতি ইতার্থঃ। ততশ্চৈক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান গ্রতিজ্ঞ। বিকুদ্ধোতেতি 

ভবঃ। এবমসৎ কার্যযবাদাস্তরেহপি জ্ঞেয়ং | ১৯ 4 ২০ | ২১ ॥ ২২॥ 
০ সপ». ৯ পাপ» 

রচন] বিশেষ হইতে অতীত ॥ ১৯ ॥ 
তাঁছাতে স্বপ্ন জাগ্রৎ সুযুপ্তি নাই, পঞ্চ ভূত নাই, সূর্ধ্যাদি জ্যোতি 

নাই এবং তাহ হবযুণ্ডির ন্যায় বা শৃন্তের ন্যায় অপ্রতর্ক্য স্বরূপ, তাহাকে 

সমুদায়ের যুলীভূত বলিয়! ব্যাখা। করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ 

যখন প্রকৃতি পুরুষের তত্বার্দি শক্তি সমুদয় কাল বিপ্লবে বিবশ 
হইয়া! বিলীন হইয়। যায় তখন তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বল! যায় ॥২১ 

যে কালে গ্রাহক বুদ্ধি ও করণ ইন্দ্রিয় এবং গ্রীহ্ বিষয়ের পৃথক 
ব্যবহার না থাকে ও কেবল তদাশ্রয় জ্ঞান মাত্র প্রকাশ পায়, তখন 

এ পির রা রি রাযি. 



সত ০৮০০ পপ পাস পপ পাপ ০৬ পপর ০০ পা ্ 

১২ন্ ৪আ ] স্তীমন্ভ1গবতমৃ। ৪৭ | 

দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যস্ত বদবস্ত যৎ ॥ ২২॥ 
দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপঞ্চ জ্যোতিষে ন পৃথক ভবে । 
এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চ নস্্যরন্যতমাদূতাৎ ॥ ২৩॥ 

বুদ্ধের্জাগরণৎ স্বপ্নঃ স্থযুণ্তিরিতি চোচ্যতে । 
আপা 

শর 

যতো যদাদাত্তবৎ তদবস্ত অত্রেবং এ্য়োগঃ বিমতং সন্নভবতি দৃশ্তত্বাৎ কারণাবাতিরেকাৎ 

'আদ্যন্ত বন্ধাচচ রজ্জব সর্পাদিবদিতি ॥ ২২। : 

অত্রাবাতিরিক্রত্ব' দৃষ্টান্তেন গ্রপঞ্চয়তি দীপ ইতি দীপ চগ্গু রূপাণাং তেজে। 
বিশেষাণাং যথা ,ছেজসে! ন বান্িরেকঃ তগ। ধীঃ কত্রীথানি করণানি মাত্র! বিষয়াং খত 

দ্দ্ধণ: পৃথক্ ন স্থাঃ ব্রহ্মকার্ধ্যত্বাৎ নন্বেবং কার্ধাকারণয়োরভেদে কার্যাহ।সত্বে কারণম্যা- 

প্যসত্বং এ্রদজো'ত ততরাহ অন্থতমাদিতি কার্ধযাদতাস্ত বাতিরেকত্বান্থ্গণঃ গ্রপঞ্চাৎ বরঙ্গণোন্তি 

ব্তিরেক: প্রপঞ্চাতু হতে] নাস্তি বাতিরেক ইত্য রঃ ॥ ২৩॥ 

যদ্দাতু টা “দা! তদবস্থান।ং রিনি রিরাা বুদ্ধেরিতি নম্ু বিশ্ব 
শপ পপি | আপস প্সপত সপ শপিত তি স্পা শা স্পস্মক্পউপ শে ০ শশী সপ পা পটল পপ পর পা পপ পন ওপার গর উর ০৫০৬, সর 

ক্রমসন্ভত । 

একন্ডাপি বপ্তনৌহংশ ভেদেনাশ্রয়াশ্রয়িত্ব' শয়মেব দৃষ্টাস্তেন স্পষ্ট়্ন্ি | দীপ চক্ষু 
রূপাণাং মহাভূত জোতিরংশ রূপত্বাৎ দীপাদ্দিকং ন ততঃ পৃথকৃ এবং ধী গ্রতৃতীনি 
আদুতাৎ পরমাআনো ন পৃথক্স্্াঃ। তথাপি ষথ| মহাভূন্ত জ্গোতিদীপাদি দোষেণ ন ! 
লিপ্যতে তথ। বুদ্ধযাদি দোষেণ পরমাত্মাপি। তহ্দন্তাপান্চমত্বাদিত্যাহ অন্ততমাদিতি ॥২৩| ; 

তেব ধী প্রভৃতীনাং পরমাত্ম স্বাভাবিক শক্কিময়ত্বমুক্ণ তেষু ধী গ্রভৃতিঘধ্যান' : 
পরিতারিতুং তি্থযু ধী বৃত্ধিযু তাবচ্ছুদ্ধতৈব জীবন্ত স কারণমধ্যাসমাছ বুদ্ধেরিতি । | 
বুদ্ধিবৃত্তি রূপং জাগরণং স্বপ্রঃ সুযুণ্তিঃ ইতীদং প্রত্যগাত্মনি শুদ্ধ জীবে বিশ্ব তৈজন, 

তাহাকে আত্ান্তিক লয় অর্থাৎ যুক্তি বল! যায়, যেহেতু দৃশ্য ও কারণ 

হইতে অভিন্ন বস্তু মাত্রই আদ্যস্ত বিশি& ও অবস্ত ॥ ২২] 
যেমন প্রদীপ, চক্ষু ও রূপ এ সমুদায় জ্যোতি হইতে পৃথক হুইয়াও 

ভিন্ন নহে, তন্দ্রপ বুদ্ধি ইন্জ্রিয় ও বিষয় ষমুদায় সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে 

ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে ॥ ২৩॥ 
হেরাজন্। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বযুণ্তি এ সমুদায় বুদ্ধির অবস্থা মাত্র 

সপ 



প্র 

৪৮ শ্রীমন্তাগবতম্। [ ১২ক ৪ 
শপ উপ আর শআ আপ | শত | শী | পি 

পল থপ হা এ টম রর 

মায়ামাত্রমিদং রাজন্নানাত্বং প্রতাগাজ্মনি ॥ ২৪ ॥ 

যথা জলধর৷ ব্য।ন্ি ভবন্তি ন ভনস্তিচ। 

ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়বুযুদযাপ্যয়াৎ | ২৫ ॥ 

সত্যং হাবয়বং পোকজঃ সর্বাধয়যিনামিহ। 
শ্ম শশা পা আজ সপ 

নৈজন গ্রাজ্জান। মেতা অনন্য! ন বুদ্ধেরিত্যাশক্কযাহ মায়ামাত্রমিতি ইদং বিশ্ব' তৈজস 

গ্রাজবপং ॥ ২৪ ॥ 

আদান্ততাদিতাঙা হেছোরসিত্বিমাশঙ্কা সাবয়ব্থে ন সাঁধয়তি যপেতি। অবশ্নৰীতি 

যদযৎ সাবয়ণং *দদান্থবৎ ঘটাদিবদিতার্থঃ অত উদয়াপায়াৎ জাদাত্ত বন্দিশ্বং সরভব- 

তীছ্ার্থঃ। যগ। পৃথ্গেবাগমাপায়িস্বাহিশ্ব' যিধা। বর্গ তত্তদবধিত্বাৎ মহ্ামি'ভযনেন সাধাতে 

ৃষটান্তন্ত পূর্ষোক এব যথ। জলধর! ব্যোয়ীচি দৃষ্টন্তত্ব আগমাপারি তদবধিত্বমাত্রে নতু 

মিথাত্ব ইতি ॥ ২৫। 

অন্থতমাদৃতাদিতি প্রতিজ্ঞীতং কারণসা সন্গাত্বমুপপাদয়তি সত্াং হীতি অবয়ধঃ 

কারণং গ্রোক্জঃ বাচাবন্তণং বিকারে! নামধেয়মিত্যাদি শ্রুতিচিঃ অত্র যুক্তিমপি দর্শতি 
০০০... ০০ মি 
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ক্রমসন্দর্ভঃ। 

গ্রাক্ত্বাখ্য' নানাত্ব* মায়ামাত্র' মায়ারুতাধ্যাস মাভ্রেণ জাতমিতাথঠ ॥ ২৪ ॥ 

ততঃ পবাত্মনি বুদ্ধাদি ময়ন্ত জগতঃ মতোপি সম্পর্কঃ স্থতরা* নাম্তীত্যাহ বথেভি। 
যথ! ব্ো।ন্ি বোমকার্য।ং খাবুক্যোতিঃ: সলিল পার্থিবাংশ ধুম পরিণত। জলধরাঃ শ্বেষামেবা- 

বয়ৰিনামুদয়াস্তবন্তি ন দৃশ্তাত্বে। তেচ তর স্পৃশস্থীতি জ্ঞেয'। তথ।ক্রহ্ষণীদং বিখমিতি 
যোজাং। ততঃ সুক্রূগেণ ,তশ্ক স্থিতিরস্তোব | জগচ্ছৃক্তি বিশিষ্ট কারণান্তিত্বাৎ ইথ 

মেৰোক্তং সতোহভিব/ঞ্তকং কাল ইতি ॥ ২৫ 
তদেবং বন, কারণাস্তিত্বং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি সভামিতি। সর্কেষামবয়বিনা*, 

সদ ব্তুনাং অব্রবঃ কারণং সত্যে ব্যভিচার রছিতঃ প্োক্তঃ। লোকে তথ! ঈর্শনাদিত্যাহ 
শপ শাটার আপ 

অতএব প্রতাগাআ্মীতে যে নানাত্স জ্ঞান তাহা! ৫কবল মায়! মাত্র ॥২৪॥ 

যেমন আকাশমগুলে মেঘ কখন উদ্দিত হয় কখনও নাঁও হয়, 
তদ্রুপ পাবয়ব এই বিশ্ব ভ্রচ্গোতে কখন বাক্ত হয় কখনও নাও হয় অত- 
এব উৎপতি বিনাশ হেতু তাহা অনিত্য ধস্ত ॥ ২৫ ॥ 

' হে রাজন! সকল গ্রকাঁয় অবয়বী পদার্থের ষে অবয়ব অর্থাৎ কারণ 
& রর * 8৫ 
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বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্তেবাঙ্গ তন্তনঃ | ২৬॥ 

যৎ সামান্য বিয়েষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ | 

অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সব্বমাদাস্তবদবস্ত যত । ২৭॥ 

বিনেতি অঙ্গ হেরাজন্ ছি খন্্াদর্থেনানয়বিন! পৃথগেবাবয়বাঃ গ্রাতীয়েরন্ যথ| পটস্যা- 
বয়বন্ত ম্তবঃ পটাৎ পৃপক্ গ্রতীয়স্তে তদ্বদিতি | ২৬॥ 

নম্ু কার্যাভাসে কারণত্ব' ব্রঙ্গণং কুতে। ঘটতে পহাং তদপি নাতীর সভমিত্যাহ 

যদিতি সামান্ত* কারণ বিশেষঃ কার্যং তকন্জপেণ আন্টোন্তাপাশ্রয়াৎ পরম্পরাপেক্ষাত্ধেন 

নিরূপণাসহত্াদিত্যর্থ) অত: কারণতৃমবধিত্ব* ব্যাপকত্বমিত্যাদিকমপি যৎ পরাপেক্ত্বা- 
দাঁদ্যন্তবৎ তত সর্বমবন্ত্বেবেহার্থঃ যদ্বা ততৈব হেত্বম্তরমেতৎ যছুপলভোত স ভ্রমঃ 

সামান্ত বিশেষ রূপন্থাৎ স্বপ্নুবৎ অন্যোন্যাপাশ্রয়াদিতি উদমপি হেত্বস্তরং গুণ গুগি বিশেষেণ, 
বিশেষ্য ব্যাপা ব্যাপকহাদি রূপেণ পরম্পরাদীন সিদ্ধত্বাৎ থাভূত পপ্পবর্দিতি নিগমনং 

আহে যদাদান্তনৎ তত সর্বং অবন্থিতি ॥ ১৭ ॥ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

বিনেতি। অর্থেন স্থল বপেণ পটেনাপি বিন ॥ ১৬ ॥ 

তশ্মিন্ কার্ধ্যন্তিত্বমপি ব্যতিরেকেণ গ্তিপাদয়তি। অয়মর্থঃ | যদ্োবমুচততে পূর্ব্বং 

সক্াকারেণাপি জগন্নামীৎ কিন্ত সামান্তং কেবল" শুদ্ধং ব্রক্ষৈবামীৎ তদেৰ শুক্র! নিগিত্ত 
ভূতত্ব। বিশেষাকারেণ জগন্রপেণ পরিণতমিতি । তদসৎ । যদেবং সামান্য বিশেষাঁভ্যামুপ 

লভ্যেত ম ভ্রমো। বিবর্তবাদ এব তত্রহি শুদ্ধ ব্রশ্ষৈবাজ্ঞান রূপয়] শক্কা। অগত্তয়। বিবৃতমিতি 
মতং। নচাশ্মাকং তদড়াপপত্তিঃ। পরিণামবাদস্ত সৎ কার্যত! পূর্বকত্বাদিতার্থঃ নহ্ব 

পূর্বামেব কার্ধামারস্ত বিবর্তবাদিনামিব যুল্সকমপি জায়তাং তত্রাহ । যদার্গাস্তবৎ। 

»অপূর্বব' কাধ্যং তৎ পুনরবস্ত নিরূপপামহমিতার৭৫থঃ। ত্র তেতৃঃ। অন্টোন্ঠাপাশ্রয়া্ি যাবৎ 

কার্যাং নজায়তে তাবৎ কারণত্বং মৃচ্ছৃক্যাদদে নমিদ্ধাতি । কারণত্বাসিদ্ধৌোচ কার্ধ্যং ন 
জাত এবেতি কার্ধ্যান্তিত্বং সিদ্ধাত্তি। তথাপি গুল বূপতাপাদকত্বান্াদাদেঃ 'কারণত্বমপি 
নিদ্ধাতীত্তি ভাবঃ ॥ ২৭। 

তাহাই সত্য, যেমন বস্ত্রের অবয়বী হইতে অবয়ব সূত্র সকল পৃথক্ 
রূপে প্রতীত হয় তব্রপ ॥ ২৬॥ 

কার্ধ্য কারণ রূপে পরম্পরাপেক্ষ ভাবে নিরূপণাঁপহ হইয়া যে বস্ত 
প্রতীত হয়, তাহাকেই ভ্রম বলে, তাহাই আদ্যস্ত বিশিষ্ট ও অবস্ত ॥২৭. 

০» ৮ শা শিপ ৩ ০০ এস রা টি ০7 ৪ 
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বিকারঃ খ্যার়মানোপি প্রত্যগাক্সানমন্তরা | 
ন নিরপ্যোস্ত্যহণুরপি স্য।চ্চেচ্চিৎ মম আত্মবত ॥ ২৮ ॥ 

নহি সত্যস্ত নাণাত্বমবিদ্বান, বদি মন্াতে | 

তদেবমনেটৈ হেতুতিঃ 'গ্রপঞ্ন্তাসত্বং গ্রসাধিতং অত্রাশস্ক। নথ প্রাগঞ্চম্াপি গ্রকাশ 
মানত্বাৎ আম্মবৎ সত্বং কথং ন হ্য!দিত্তি তত্রাহ বিকার ইন্তি খ্যাযমানঃ গ্রকাশমানোপি 

বিকারঃ গ্রাপঞ্চ; প্রত্যগাত্ম গ্রকাশং বিনা অণুমাত্রোপি ন নিপূপ্যোষ্থি তং বিন। নিরূপাঃ 

্টাচ্চেত্তর্হি মোপি চিৎ সমঃ স্তাৎ চিন্জ্রপেণাত্মবনা মমঃ স্বগ্রকাশে। ভবেৎ তথাচ সতি 

মোপগ্নত্মবৎ শতাৎ এক রূপন্তাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 
কুঁত ইতাত আহ নহীতি নমু মন্ধান্ডাপ্যাত্বনে! জীৰ বর্ষ রূপং নানান্বং অস্তোব চত্রাহ 

সদেঃধং নানাতবং মন্ততে তর্হ্যবিদ্বান্ কথং তরি তয়োর্ভেদ ব্যবহা!রঃ উপাধিকৃত ইত্যাহ 

নানাত্বমিতি তত্র ছিদ্রয়োর্ঘটাকাশ মহাকাশয়োরিতি পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ 
পপর রর পর গর উস 

সভ্রমসনর্ভঃ | 

তদেবং শ্বাভাবিক শক্তিময়মেব পরমাত্মনে! জগদিতুাপসংহরতি । বিকার ইতি। যদ্যপি 
খ্যায়মানঃ প্রকাশয।ন এব তথাপি স্বশ্পোপি বিকারঃ গ্রত্যগাস্বানং পরমাস্মানং বিন! 

তত্বাতিরেকেন শ্বতন্ত্র তয়! ন নিরূপ্যোস্তি। তহুক্কং তদনন্তত্ব বিবরণ এব। যদি চত্ং 

বিনাপি স্াৎ ভদ। চিৎ মমঃ ভাাৎ। চিজাপেখ সমঃ স্বগ্রকাশ এবাভবিষ্যৎ | আত্মবৎ 

পরমাস বনিতোকাবস্থশ্চাভবিষাৎ ॥ ২৭৪ | 

নস্ত্রী যদি পরমাত্ানং বিন। বিকারোস্তি তর্হ্ঠি পরমাত্মনঃ মোপাধিত্বে নিরুপাধিত্বং 

ন সিদ্ব্তি। তন্মাৎ মোপাধে নিরুপাধিরন্য এষ কিমিত্যাহ। নহীতি। সতান্ত পর- 

মাত্মনে! নানাত্বং নহি বিদাতে। যদি তগ্ত নানাত্বং মন্তত্তে তর্থবিদ্বান। তত ০৮ 
দশ সিনা 

বিক্রীয়মান গ্রপঞ্চ পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান হইলেও - 
আত্ম প্রকাশ ব্যতিরেকে তাহাদিগের অণুযাত্রও নিরূপণ কর। যাঁয়-না, 
যদি €কহু নিরূপিত হয় বলিয়! স্বীকার ফরেন তবে তাহাকেই চিন্জপ 

আত্মীয় সহিত অভেদ বলা যায় ॥ ২৮॥ | 
সত্য পদার্থে কখনই কিছু মাত্র নানাত্ব নাই ইহাতেও যদি অজ্ঞান. 

ঝ্লক্তি তাহাতে নানাত্ব স্বীকার ফরে তবে সে কেবল ঘটাকাশ মহা 
4 
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নানাত্বং ছিদ্রক্বো ধন্ধজ্জযোতিযোবঠতয়োরিব ॥ ২৯ ॥ 
যথা হিরণ্যং বন্ধ প্রতীয়তে নৃভিঃ ক্রিয়াঁভি 

॥ রা 

ব্যবহার বতস্থ। এবং বচোভি উভগবানধো 

ক্ষজে] ব্যাখ্যায়তে লৌকিক বৈদিকৈর্জনৈহ ॥ ৩০ | 

যথ! ঘনোর্ক গ্রভবোক দর্শিতোহর্কাংশ ্ 

জ্যোতিযোঃ আকাশ জলম্থ ুর্যায়োরিবেতাপা ধিক বিকার লপ্তাবে বা তয়োবান শরীরন্থ' 

বাষুরিবেতি ক্রিয়াভেদে ॥ ২৯ ॥ 

ব্র্ষণ এব গ্রপঞ্চ ব্যবহারালম্বনত্ব* দৃষ্টাস্ত্েন স্পষ্টয়তি যথেতি ক্রিয়াভি স্তরদ্রচনা 
ভেদৈঃ বহুধ। কটক কুগুলাদি রপেণ লৌকিক বৈদিটৈ বঁচোভির্জনৈরহঙ্কারোপহিকী:॥ ৩ 

নম্বইঙ্কারন্ত কথ" ব্রহ্ম শ্বরূপাবরণেন ভেদ ব্যবহার হেতুত্বং তন্ত হ্বকারণতৃত দাবার 

ক্রমমনাভঃ | 

নিরুপার্ধিত্ব সোপাধিত্ব লঙক্গণ' নানাত্বং মহাকাশ ঘটাকাশয়ে। বৎ তন্বং। গৃহাঙ্গনাগঞ্ত 

মর্ধাবযাপি তেজসোরিৰ চেতি বাহশরীর বায়োরিব চেতি ॥ ২৯। 

যন্মা্িকারঃ খ্যায়মানোপি প্রত্যাগাত্মান মন্ত্রর। | ন নিরপ্যোস্তাবুরণি ভল্মাৎ সর্ব শষ 

বাচেযোপি সএবেতি সদৃষ্ান্তমাহ । যথ! হিরণ্যষিতি। ক্রির়।তি স্তদ্ধদ্রচন1 ভেইদঃ বহুধা 
কটককৃগুলাদি রূপেপ যথা নুবর্ণমেব বচোভিস্তত্বপামভিঃ প্রতীয়তে তথ! লৌকিক বদিটৈঃ 

সর্বৈরেব বচোভি ভঁগৰানেব বাখায়তে । তছুক্ং। সর্বব বেদেড়িভম্চ ম ইতি স্কান্ধে 0৩৭ 
তদেৰং জগতঃ পরমাম্ম স্বাভাবিক শক্তি ময়ত্ব মক, হেনচ জীব বর্তৃকেন্রভানেন 

তরাশনামলামর্থাং ব্জা মোক্ষাথ' ধা সমুপদেষট পরমাত্ম শক্তি ময়ন্তাপি 'তদ্বোপাধ্যা- 

কাশের ম্যায় ও ঘট শরাবস্থ জলে নুর্ধ্যের ন্যায় এবং বাহ্ ও দেহনথ 
বাসর ন্যায় ভেদত্রান্তি মাত্র ॥ ২৯ ॥ 

যেমন এক মান্তর সুবর্ণ মনুষ্যদিগের ক্রিয়াভেদে অলঙ্কারাদি ব্যবহার 
কর্মে নান! প্রকারে প্রতীত হয়, মেই পপ এক মাত্র তগবান্ লৌকিক, 
বৈদিক বাবছাঁর পথে লোক কর্তৃক বাক্য বার বহু প্রকারে ' ব্যাখ্যা 
নর ॥ ৩০ | 

যেমন মেঘ সকল সুর হইতে উপ হইয়া পরে দ্র অংশ ভূত. 
৯৫ 



. ২ ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১২ক্ক ৪ 

ভূতম্তচ চক্ষুষ স্তমঃ। এবং ত্তবহং ব্রহ্মগণ 

স্তদীক্িতো। ব্রক্মাংশকস্থাত্সন আত্মবন্ধনঃ ॥ ৩১ ॥ 

ঘনে! যথার্ক গ্রভবে বিদীধ্যতে চক্কষুঃ স্বরূপং 
রবিমীক্ষতে তদা। যদ হাহস্কার উপাধিরা 

ূ কত্বাসম্তবাৎ আবরণেচ স্বন্তাপি প্রকাশাসম্তবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ যণেতি অর্করশ্ময় 

এব মেঘরূপেণ পরিণত] বর্ষস্তি । অগ্ প্রাপ্তান্থতি: সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে । আদি 

ত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি ্ টেরনং ততঃ গ্রজ। ইতাদি বচনাৎ তক্মাদর্ক প্রভবঃ অর্কেণৈৰ দর্শিতঃ 

গ্রকাশিতশ্চ তমঃ স্বরূপ ভূতার্ক দর্শন গ্রতিবন্ধকো! ভবঠি এবং মহস্কার; ব্রঙ্গ গুণ; ব্রহ্ষ- 

কার্ধযভূত ভ্তদীক্ষিতঃ তেনৈর গ্রকাশিতশ্চ আত্মনোলীবন্তাম্মবন্ধনঃ ব্রদ্গ স্বরূপদর্শন 

প্রতিবন্ধকে। ভবতি ॥ ৩১ ॥ 

অতএবাহস্কারনাশে শ্বরূপ দর্শনং ভবতি ইনি 2েনৈব দৃষ্টান্তেনাহ ঘন উনি আত্মনঃ 

ক্রমসন্দভঃ ৷ 

সাত্মকন্তাহংকারম্ত জীব স্বরূপ 'গ্রক!শানরকত্ব রূপং দোষ' সহ দৃষ্টান্তমুপপাদয়কি। ঘথ! 

ঘন ইতি। অর্করশ্নয় এব মেঘ রূপেণ পরিণস্া বর্ষস্তি । অঙ্গ গ্রাপ্থান্থতি: সমাগাদিত্য 
মুপতিষ্ঠতে | আদিত্যাজ্জায়তে কৃষ্টিরষ্টেরনং ততঃ প্রজ। ইঠযাদি বচমান্তপ্মাদয়মর্থঃ। যথার্ক 

গ্রভবঃ অর্কেণৈব প্রদর্শিহঃ গ্রকাশিতন্ত ঘনে। নিবিড়ে। মেঘঃ অর্কাংশভূতন্ত চক্ষুষ স্তমে। 

দিবি ভূমৌচ মহান্ধকার রূপে। ভবতি। এবং অং প্রাককতাহংকারঃ ব্রহ্গগুণঃ পরমাঝ্ম শক্তি 

কার্ধযভূতঃ। তদীঙ্ষিতঃ তেনৈব 'গ্রকাশিতশ্চ ব্রক্মাংশকম্ত তাস্থ শক্ষি দ্বগকত্তাৎৎ পর- 

মাত্মনে] যো হীনাংশ স্তস্ত আত্মনে! জীবন্তাত্মবন্ধনঃ। শ্বরূপ গ্রকাশাবরকে| ভবতি ॥ ৩১ ॥ 

সচাধ্যাম পরিত্যাগঃ স্বতে। নভবতি কিন্তু পরগাত্ম জিজ্ঞাসয়। তৎ প্রভাবেনেবেতি 

বক্ধ,ং.পূর্র্ববদেব দৃষ্টান্ত পরিপাটীমাহ খন ইতি । ঘনো মথার্ক গ্রভবে। বিদীর্ধান্তে ইতি, 
গা শে তদ্িদারণস্ত ন হি শর্ত মাধারং কিস্তু হূর্য্য গ্রভাব সাধাত্বমিতি বাক্তং। 
পা রশ পা পপ রস পপ ও এ+ উস ও সপ চাল ও 

চক্ষুর আবরক তমে রূপে তগ্দর্শনের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রপ অহঙ্কার 

ব্রহ্ম কার্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে ব্রন্ষের অংশীভূত জীবাত্মার বন্ধন 
রূপে তাহার আবরক হইয়া! থাকে ॥ ৩১॥ 

আর যেমন সূর্য প্রভব সেই মেঘ কাল সহকারে যখন বিদীর্ণ হই 
যায়, তখন চক্ষু স্বরূপ ভূত সুর্নাকে দেখে, তদ্রপ আত্মার উপাধি রূপ 

সি পুত স্পা শপাস্মিপপ্পাশী কী প্পাপিপাপাপপীশ 
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তনে। জিজ্ঞাসয়! নশ্াতি তহান্ুম্মরেৎ ॥ ৩২ ॥ 

যদৈবমেতেন বিবেক হেতিন! মায়াময়! 
হঙ্করণাত্ম বন্ধনং । ছিত্বাচ্যুতাক্মানুভবে। 

বতিষ্ঠতে তসাহুরাতান্তিকমঙ্গসংপ্লিবং ॥ ৩৩ ॥ 

নিত্যদ। সর্ববভূতাঁনাং ব্রহ্মাদীনাং পরন্তপ। 

০ 

১০ 
রঙ 

উপাধিঃ জিজ্ঞাসয়। বিচাঁরেণ তহির্ তদ! অনুশ্বরেত ব্রহ্কাহমিতি পন্ঠ হীতার্থঃ॥ ৩২ ॥ 

সোইয়মাত্যস্তিক প্রলয় ইত্যুপনংহরতি যদৈবমিতি বিখেক হেহিনা জ্ঞান শঙ্ত্রেণ 

অহঙ্করণমেবাত্ম বন্ধনং অচুান্তং পরিপূর্ণমাআ্বানং অনুন্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩| 

নিহ্য 'গ্রলয়মাহ নিতাদেতি ॥ ৩৪ | 
০০০০৮ উপ এট পাপা. ৮০৮ শি পপ পা 

ক্রমসন্দভঃ | 

অনেন দাষ্টাস্তিকেপি আত্মনঃ পরমাত্মনে। িজ্ঞাসয়। জাহেন মাধাত্ব মহঙ্কার নাশল্ত 
থণ্ডিতং। অতে। বিবর্তবাদে! নাভূযপগন্তঃ । অত্র চোপাধিরিন্ঠি বিশেষণেন স্বরূপ 

ভৃতেহহঙ্কারত্বন্ত এবেহি স্পটীভৃতং। এবং তথ৷ দৃষ্টান্তেন ঘনময় মহান্ধকারাবরণা ভাখাৎ 

গ্রভাবেণ যোগাত। লাভাঙ্চঙ্ষুঃ কর্তৃহৃতং ম্বরূপং কর্মভূতমীক্ষাতে শ্বশ্ববূপ গ্রকাশ মস্তিত্েন 

জানাতি। শক্তি গ্রাকটাং লভত ইত্যর্থঃ। কদাচিৎ তদীক্ষণোন্ুখঃ সন্রবিং চেক্ষতে- 
তথা দাষ্টাস্তিকে প্হুন্মরেৎ ন্বর্ত মনুমন্ধাতৃং যোগে। ভবঠি। আত্মানং গরমাত্মানং চেতি 

শেষঃ ॥ ৩২ | 
নিগময়তি যদৈবেতি। এতেন পৃর্ধোক্ষেন বিবেক শাস্ত্রেন। মায়ামরেতি বিশেষণং, 

স্বরূপ ভূত বাবচ্ছেদার্থং। অবভিষ্ঠতে স্বরূপেণাবন্থিতো ভবতি। ন ফেবলমেত।বদেব- 
১১2০2 ৮ ০৬০০৫ রস পর চা ৮ প্র পাপ ৮ সস | জি ২ পাশ শপ পিস 

সেই অহঙ্ক।র যখন ব্রন্গ জিজ্ঞ।স1 দ্বার বিনষ্ট হয় তখনই ব্রহ্ম স্বরূপের 

স্মরণ হয় ॥ ৩২ ॥ ্ 

হে রাজন্। এই রূপে যখন বিবেকাস্্র দ্বারা মায়ময় ক্মহসঙ্কার বন্ধন 
ছেদন পুর্ববক অচ্যুতানুভব উদ্দিত হয়, যখন তাহাকেই আত্যস্তিক: 

প্রলয় বলা যায় ॥ ৩৩। | ূ [.. 

হেমহারাজ! কোন কোন সৃক্ষাদরশী পণ্ডিতের. ব্রচ্মাদি . স্থাবর 
দি 

4 
রর ডু 

মি ১১১ 

পর ৯ পা এ 
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১ চি স্ 

৫৪ ভ্রীমন্াগবতম্ । [ ১২স্ম ৪ 

২পত্তিপ্রলয়াবেকে দুক্ষনজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥ ৩৪ ৪ 
কাল শ্রোতে। জবেনাগু হিয়মাণহ্য নিভ্যদ! | 

পরিণামিনামবস্থাস্ত। জন্ম গ্রলয় হেতবঃ ॥ 5৫ ॥ 

অনাদ্যস্তবতানেন কালেনেশ্বর মুর্তিন! । 

অবস্থানৈব দৃশ্ঠান্তে বিয়তি জ্যোত্তিষাঁমিব ॥ ৩৬1 
নিত্য নৈমিত্তিকশ্চৈন তথ প্রাকৃতিকে। লয়ঃ। 
সপ এ পপ এ অপ ০ পাপী পাপা সপ পাও ভা 

কুত ইতাত আচ কালেতি পরিণামিনাং নদী প্রবাহ প্রদীপ জলাদীনাং য1 উচ্চ নীচা- 

বস্থ। স্তাঃ কালরূপ শ্রোতসে। বেগেন আশু হিয়মাণন্ত দেহাদে: দৃশ্তমানা: তহ্বদেব নিতাদা 

জন্মগ্রাবীয় হেতবো ভবস্তি দেভঃ গ্রাতিক্ষণং গ্রধবংসী প্রতিক্ষণং অবস্থা ভেদন্ত বিদামানত্বাৎ 

গ্রদীপাদিবদিতানুমানং ॥ ৩৫। 

যদি প্রতিক্ষণং অপস্থ। ভবপ্ছি তর্ি কিং ন দৃশ্তৃন্তে অতে। হেতু রঙিদ্ধ ইত্যাশঙ্ব্যা 

অনাদ্যন্থব। কালেন জায়মান। অবস্থ। নৈব লক্ষান্তে আকাশে গচ্ছতাং জ্যোতিষাং চত্্রা- 

দ্রীনাং গমনাবস্থা। বিশেষ! যথা নৈব লক্ষান্তে তঙ্গৎ অতো যথ। তেষাং দেশান্তর গ্রাণ্ডা। 

গ্রতিক্ষণং গত্যবস্থাঃ গ্রকল্াস্তে ত্বদত্রপি বালা তারণ্যাদি দর্শনেন মদাবর্তিষ্টোহ্বস্থাঃ 

কলাতে ইতি ন হেতৃরসিদ্ধ ইত্যর্থ:ঃ ॥ ৩৬ ॥ 
উপসংহরতি নিত্য ইতি ॥ ৩৭। 

১৩৮ 

ক্রমসনর্ডঃ | 

অছ্তাত্মান্ুভবঃ। অচুতে অচু/ত নানি শাত্মনি পরমাত্মনি অনুভবে! যন্ত তথা ভূতএব 

স্নবতিষ্ঠতে ॥ ৩৩ ॥ ৩9 ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ 1 ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ 
আট এটির এ 

পর্ধ্যস্ত সমুদায় ভূতের নিত্য উৎপত্তি প্রলয় কছিয়! থাকেন ॥ ৩৪ ॥ * 
ষে হেতু কালের শভ্রোত বেগে নিত্য নিত্য আকুষামাণ গরিগাঁমি 

ভূত যাত্রের দেভাদির যে অবস্থা বিশেষ তাহাকেই তাহাদিগ্ের জন্ম 
ও প্রলয়ের কারণ বলা যায় ॥ ৩৫ ॥ 

যেমন "আকাশে চন্দ্র সূর্ধ্যাদি জ্যোতির গ্মনাবস্থা লক্ষিত হয় ন। 

তন্দপ ঈশ্বর মুর্তি অনাদ্যনস্ত কাল দ্বারা .পরিণামি পদার্থের পরিবর্তিত 
অবস্থ। দৃশ্টী হয় না । ৩৬॥ 

নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয় ও আত্যস্তিক ূ 



লাশ শশী 
চে সপ স্পা্পাশ সপে শট শেল পাপা ০০ পপ প্র আপাত আসর লা পাজশ্ত আগ লা ও সকপিসট শিপ পা সপ জি সস ০০৩ পক 

১২ক্ক ৪অ ] স্লীমন্তাগবন্তমূ। 
পাপ সসপক্রা্। স্পেস শশা পিপিপি পতি সপ পি 

আত্যস্তিকশ্চ কথিত: কালম্ত গতিরীদৃশী ॥ ৩৭ ॥ 
এতাঃ কুরুশ্রে্ঠ জগন্িধাতু ন্ণরায়ণস্তাথিল 
সত্ব ধান্স;। লীলাকথা স্তে কথিতাঃ সমা 
সতঃ কাৎ'ম্ত্যেন নাক্োপাভিধাতুমীশঃ 1 ৩৮ ॥ 
সংসারসিদ্ধুমতি.ছুস্তরমুত্তিতীর্ষোনন্যঃ প্ররবো 
স্বগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত। লীলাকথারস নিষেবণ 
মন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধ দুঃখ দবার্দিতস্ত ॥ ৩৯ ॥ 
পপ সপ পি পপ পরার ] 

- পপি শা সস পপ, 

পুরাণার্থমুপস'চরতি এত ইতি লীল। বিষয়াঃ কথ! 'অজো। ব্রহ্গাপি কাৎল্েনাভি 

ধাতুং নেশঃ ॥ ৩৮ ॥ ্ 

ননু যদি সাকল্োনাছিধাতৃং ন শক্যন্থ তর্ি কিং হদণ্ভধানেন তত্রাহ ম'সারেনি 

বিবিধ' হুঃখমেব দবে। দবানলঃ তেনার্দিতশ্ত পীড়িতন্ত অন উত্তিতীর্ষোঃ পু'সঃ গবতে। 

যা লীল। কথ। স্তাসাং রস শ্তরিষেণমন্তরেণ অন্তঃ প্লবঃ উত্তরণ মাধনং ন ভবেৎ উপায়াগ্তব! 

সম্ভবাৎ তৎ কথ। শ্রবণমেব যথাশক্তি নিষেব্যমিতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

এষাচ লীল। কথা হত্তক্তোক পুরুষা থার্থিভিথ। যথ। শ্রোতবোর নিন রপাবশ্ীং' 

শ্রোতবোতাহ মংলারেতি। অন্তাসামপি ভক্তীনাং তৎ পূর্বকেণৈব গ্রবৃত্তেরপায়।স্তর। 

সস্ভ বত্বং যুক্ত ॥৩৯। ৪০1 ৪১ ৪২ ॥ 

সপন 
সপ সপ ও সপ পপ পাপা 

প্রলয় এই কথিত হইল) ঈশ্বর মৃপ্তি কালের গতিক এই প্রকার ॥ ৩৭ ॥ 

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অখিল ভূত গতি জগন্বিধাত1 নারায়ণের এই সকল 
লীলা কথ! তোমার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কধিভ হইল, ইহ! বিশেষ, রূপে 

ব্যক্ত করিতে ব্রহ্গাও সমর্থ হয়েন ন1 ॥ ৩৮ ॥ | 

বিবিধ ছুংখ দাবানলে গ্রগীড়িত এবং অতিতুস্তর' সংসারসাগর হইতে 
উত্তরাণেচ্জে পুরুষের সঙ্বদ্ধে পুরুষেতিম ভগবানের লীলা কথা রস সেবা 
ব্যতিরেকে আর উপয়ান্তর নারি, ॥ ৩৯ । ০ র 

রি .. ষ& 

"এ শুর পা ক মা 



৫৬ . স্ীমচ্ঠাগবতমূ । [১২ম্ক ৫অ 

পুরাণ সংহিতামেতা স্ষিন রায়শোহব্যয়ঃ। 
নারদায় পুরা গ্রাহ কৃষ্দৈপায়নায় সঃ ॥ ৪ ॥ 
সবৈ মন্থং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ | 
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসন্মিতাং ॥ ৪১ ॥ 
এতাং বঙ্ষাত্যসৌ সৃত খধিভ্যো নৈমিষালয়ে । 
দীর্ঘসাত্রে কুরুশ্রেষ্ঠঃ সংপুষ্টঃ শৌনকাদ্দিভিঃ ॥ ৪২ ॥ 

: ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্ত।ং সংহিতা য়াং বৈয়াসিক্যাং 
দবাদ্শক্কন্ধে পরমার্থ নির্ণয় শ্চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ॥ ক 080 ক্ষ | 

শরীক উবাচ । 
আত্রানুবর্যতে ভীক্ষং নিশ্বাস্বা। ভগবান্ হরিঃ | 

শ্রোতুরা্দর দার্তায় সংগ্রাদায় গ্রবৃত্তিমাহ পুরাণ সংছিতামিতি ভ্রিভিঃ ॥ ৪* | 
স্টব বাদরায়ণঃ গ্রীচঃ সন্ মহাং ইমাং সংহিন্তাং প্রাহেতি পূর্বেণন্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥ 
অসৌ জুন ইতি পুরতঃ স্থিতমন্থুল্যা নির্দিষ্টাহ নৈমিধালয়ে নৈমিষারণা স্থানে ॥ ৪২॥ 

1*%॥ ইতি দ্বাদশে চতুর্থঃ ॥%॥ 

পঞ্চমেত্ সমাসেন পরব্রদ্ষোপদেশতঃ | রাজ্ঞন্তক্ষক মংদশান্মৃত ভীতি নিবারণং ॥*1 

এনৎ পুবাণং শৃণুন্ অন্রয়ং গ্রাপ্নে।হীতাভিগ্রেহা পুরাণার্থমনুম্মীরয়তি অভ্রেতি অয়ং 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

॥ ৪ ইতি দ্বাদশ ক্রমসন্দর্ভে চতুর্থ; ॥ * ॥ 
 অন্রান্থনর্ণাতে টচ্চাদি। প্রাকৃকল্পলীন সাদক ভা উৎপদ্য সগ্তুক্কিং করিধাস্তীতি 

শা | পপি পিসী শি শী | পাপী শাপপীসপা পপ 

অব্যয় ধাষি নারায়ণ পুর্ব কালে এই পুরাণ সংহিতা নারদকে কহি- 
যাছিলেন এবং নারদ কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসকে কহিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥. 

পরে ভগবান্ বাদরায়ণ ব্যাসদেব প্রীত হইয়া এই ভাগবতী সংহিত। 
আমাকে কহিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ 

হে কুরুশ্রেষ্ঠ । নৈমিষ ক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রে শৌনকদি প্লষি কর্তৃক 
পৃষ্ট হইয়া সম্মুখস্থ সৃত ইহা ব্যক্ত করিবেন ॥ ৪২ ॥ 

॥%॥ ইতি দ্াদশে চতুর্থ ॥%॥ 
পঞ্চমাধ্যায়ে সংক্ষেপে পরক্রাহ্মোপদেশ দ্বারা রাজ পরীক্ষিতের 

তক্ষক দংশনে মৃত্যু ভয় নিবারণ ॥ ০0. ; 27 
*কদেব কহিলেন, যাহার প্রসাদে ত্রক্ষা! ও ক্রোধে রগ উৎপন্ন 

|] 



১২ক্ক ৫অ] শ্বীমপ্ভাগবতম্ | ৫ 

যস্ত প্রধাদজো! ব্রহ্ম! রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্তবঃ ॥ ১॥ 

ত্বস্ত রাজন মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমং জছি। 
ন জাতঃ প্রাগভূতোহদ্য দেহবত্বং ন নঙঙ্গযসি ॥ ২) 

ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুভ্রপৌন্রাদি রূপবান. । 
পপি জসসসপ পীপী শ ি টিবি বা ৮০৮০ পপ 

ভাবঃ জগতঃ কর্ত। ব্রহ্মাপি যন্ত গ্রসাদজঃ গ্রমাদোহত্র রজোবুত্তি হর্যঃ ততে। জাতত্বাৎ 
পরতস্তং সর্ব সংহর্ত রুদ্রশ্চ যন্ত ক্রোধ সম্ভবে। নতু শ্বতন্তরঃ স বিশ্বস্ত আত্ম! নিয়ন্ত|! ভগবান্ 

অত্রানুবর্ণাতে অত এবং ভৃত* ভাগবত* শৃণতঃ কূতোহন্তস্বাস্তয়শক্কেতি ॥ ১॥ 

ত্বং পুনঃ কতার্থ এবেতানুন্মা রয়তি ত্বন্িতি পণুবুদ্ধিং অবিবেক* যন্মানজ্ষানি কুত 

ইতাত আহ্ ন জাত ইতি বথ! দেশঃ প্রাগভূত এব অদ্য জাতে। নজ্ষ্যতিচ এবং তব পূর্ববং 
ন ভৃঃ ন চাদ] আান্সোসি অতো? ন নজ্ষ্যমি ॥ ২ ॥ | 

ননু বীজাঙ্কুরবৎ স্বম্্াৎ পুক্র রূপেণ শ্বরমেব ভবতি যথাহ শ্রুতিঃ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি 

হৃদয়াদভিজায়সে। আত্ম। বৈ পৃল্র নামামি নংজীব শরদঃ শতং ইতি ততঃ পুনরস্কুরাৎ 

বীতমিব পৌজ্র রূপেণাপি স্বরমেব তবতি পিত। পুজ্রেণ পিতৃমান্ যোনি যোনাবিতি শ্রুতেঃ 
পাশপাপ্পীগ টিপস ৭ পা সস সন পদ (ট্রি, 

ক্রমসনীর্ভঃ | 

ভাবনাময়াদঘশ্ত গ্লমাদাজ্জাতাস্তেষু বুখ্যো ব্রহ্ম! । তথা কালেন তদৈমুখ্য প্রায়ে লোকে 

হেতুং ভাবং গ্রতি জানাদবস্ত ক্রোধাজ্জাতঃ স্বতক্ত শান্ত্রানুরূপ ইতার্থঃ ॥ ১ ॥ 

গ্রথম স্কন্বাত্তে তত্র ভ্রিরমাণন্ত রুতাং যৎ পৃষ্টং তত, স্বার্থ, তৰ যুক্কমিত্যভিগ্রেত্য 

ষ্টে তব ত্বিতি | পশুবুদ্ধিমিতি । যতঃ পশোরেব স| বুদ্ধিরুক্ত। নতু তবেতি ভাবঃ। নজাত 

ইন্টান্তভূতানশ্বর ভগবত পার্ধ্দ দেহত্বাদিতি ভাব: | ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত: | দেহবৎ দৃশ্ঠমান 

দেহ ইব ॥২॥ 

রি দৃষ্টমানে চান্রিক্লাবেশাভাবান্নাতবিষ্যতীত্তি ॥ ৩।॥ 

রা ই রা. 

হইয়াছেন, সেই বিশ্বাস্মা ভগবান. হরির স্বরূপ এক্ষণে বিশেষ রূপে বর্ণন 

করিতেছি ॥১।॥ 
হে রাজন! মরিবাঁর ভয় রূপ পশুতুল্য বিবেক বুদ্ধি পরিত্যাগ 

কর, দেহ যেমন পূর্বে ছিল না, এই ক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব নষ্ট 
হইবে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত তুমি সে রূপ নয় ॥ ২॥ 

ভূমি পুত্র পৌঁভ্রাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বীল্জান্ক,রের ন্যায় 



6৮-৮০-৮৮০৫ হজ ০৮০০ আত পণ তাত পল ৩ 
চিনি পি ও আশ ০৮ সাপ অপার সত পে পর অপ ও এ ভস্উা”  শগাচ। জ-জে নি শপস্পি পা আপস | পাপী ও পা সপ এ ০ শী শি পিপি 

৫৮ শ্রীমস্ভাগবতমূ | [ ১২ ৫ 

বীজাঙ্কুরবদ্দেহাদে ব্যতিরিক্তে! যথানলঃ ॥ ৩ ॥ 

স্বপ্পে যথা শিরশ্ছেদৎ পঞ্থত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ং | 

যম্মাৎ পশ্যতি দেহম্থঠ তত আত্মাহাজোমরঃ ॥ ৪ ॥ 

ঘটে ভিন্নে ঘটাক।শ আকাশ স্যাদ্যথ। পুর! । 
এবং দেহে মতে জাবো ব্রন্গমৎপদ্যতে পুশ ॥৫॥ 

(সপে শাসপিসপিী . রী ক পপি. ৬ এ 

অতস্তেষু নম্তংম্থ কথং ন নজ্ষ)ামি ইঠি চেম্তরাহ নতু ভবিষ্যনীতি তৃত্ব। পৌন্রাদ্দি রূপবান্ 

বীজান্ুরৰ্ন ভবিষ্যসি যন্মাদেহ!দি ঝারিক্তত্বং ঘথানলঃ কাষ্ঠাৎ দেহাদ্দেতে। জায়তে 

নাস্মেতি ভাবঃ ॥ ৩॥ ্ 

অন্মাদীনাং দেহ ধর্ত্বং দৃষ্টাপ্থেন 'প্রপঞ্চরন্তি স্বপ্নে বথাত্মনঃ শিরশ্ছেদ শ্বয়ং পপ্ঠতি 

এবং জাগরণেপি যস্াদেহন্থ পঞ্চত্বাদিকং গশ্ঠতি ন্তণ্চ স্তদ্বদেবাত্ন ইদং ভ্রমমাত্রং বস্ততশ্চ 

আত্ম। অন্দোইমর়শ্চ ইত্যর্থ: তছুক্তং আত্মনঃ পিতৃ পুক্রভ্যামন্থমেয়ী ভবাপায়ো। ন 

ভবাপায় বস্ত নামভিজ্ঞে| দ্বয় লক্ষণ ইনযাদ্ি॥ ও ॥ 

যশ্রাদ্দেহোপাধিকোয়মাত্মনে। জন্মাদি স'সার ভ্রমঃ তম্মাৎ উপাধি নিবৃত্বৌ মুচাতে 

ইতি মঘৃষ্টাত্ত মাহ ঘট ইতি যথা পুর! ঘটো।পাধিঃ পুর্মিব পুনর্ঘটে ভিন্নে তদন্তবর্তি আকাশ: 
আকাশ এব স্তাৎ্ৎ এবং দেহে মুতে তন্তুজ্ঞানেন লীনে গতি ॥ ৫ ॥ 

আল আপদ পলা? পিন পপ পালি শপ ০০7 পি পিক পাশ পাশ ০ সপাস্পে সা নিউ জী 

ক্রমমন্দভঃ । 

মাধারণানামপি এপধাবেশো ভ্রম এবেশ্াহ। স্বপ্র ইতি পঞ্চভিঃ ॥ ৪ ॥ 

দেহ ইতি দেহ দ্বয় ইতার্থঃ। ব্রশ্ত্বং সম্পর্যাতে | যথ! বণং প্রাপ্রোতি ॥ ৫1 

কা্ধ্য কারণ ভূত নহু, যেহেতু ষ্ঠ হু হইতে অগ্নির ন্যায় । তুমি দেহাদি 
হুইতে ব্যতিরিক্ত ॥ ৩ ॥ 

যেমন স্বপ্লাবস্থায় আপনিই আপনার শির: ছেদ দর্শন করে, তন্রপ 

জাগ্রদবস্থায় দেহের পথ্থত্বাদি আপনিই. দেখিতে পায়, অতএব দেহ 
ব্যতিরিক্ত আত্বা ভজ ও অমর ॥৪॥ 

যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ পূর্বের ন্যায় মহাকাশে লীন হয় 
তদ্রপ দেহের মৃত্যু হইলে জীব পরক্রদ্ষে সম্পন্ন হয়েন॥ ৫॥ 



ঠী ১ 
১২ক্গ ৫ ] শ্রীমদ্ঞাগবতম্ । ৫৯ 

সদ পা 

মনঃ স্থজতি বৈ দেহান্ গুণান. কর্ম্দীণি চাত্মনঃ | 
তন্মনঃ হাজতে মায় ততো জীবন্ত সংস্ঠতিঃ ॥ ৬৪ 

স্নেহাধিষ্ঠান বর্ত্যগ্নি সংযোগে ফাবদীয়তে | 

ৃ তাবদনিপন্ত দীপতৃমেবং দেহকৃতো ভনঃ ॥ ৭॥ 

রজঃ সত্ব তমোরুভ্যা জায়তে বোত নশ্যাতি। 

ন তরাত্া স্বয়ং জ্যোতি ধে। বাক্তাবাক্তয়োঃ পর? ॥ ৮ ॥ 

সপ সা 

শম্প স্পা শপ কপ আত পাত ৮ আশ শি পতিত ক পেস 

জানেন লয়ং সম্তাবয়িতুং মায়াক-মাত্মনো দেভাছ্যগাধি শন্বন্ধ গ্রকারমাহ মন ইতি। 
মন আম্মনে। দেহাদীন্ স্থজতি »চ্চ মন। মায়। স্যজতি ততে। মারাছাপাপি সমুদায়াৎ ॥ ৬ ॥ 

এতদেব মদৃষ্টান্তমাহ মার্ধেন স্নেহেঠি দীপন্ত জোন্তিষং দরপত্র" 'জাল। পরিণাম; 

তত্র তৈল স্তানীর* কর্্ম। বাদন। রূপেণ »দধিষ্ঠ।ন স্তানীয়ং মনঃ।| নর্তি স্থানীয়ে। দেসঃ 

অশ্িসযোগস্তানীয় শ্চৈতগ্ঠাধ্যাসঃ দীপস্থানীয়ঃ মসারঃ ইন্তি যোজাং দেহকৃত: দেহ 

নিবন্ধনঃ যদ! দেহরুতে। মনমঃ নতাতনঃ ॥ ৭ ॥ 

অতে। দখপবৎ মংমার এব নশ্তঠি নত্বাম্া জো[ঠির্বদিতাাহ নেতি নতু তত্র প্রতীয়মান 

আত্ম! কুত ইতাত আঠ ব ইঠি প্যক্তাবাক্তয়োঃ স্থুল হুক দেহয়োঃ পরোহন্তঃ যতঃ স্বয়ং 
| জ্যোতি । ৮ | 

শে শপ শপ স্ নল স্প্প পা পপি অপ শস্পিশ শশা স্পপি পপি | জালাল শি পি 

ব্রেমমন্দভঃ | 

মায়াদীনা* আঙঈটন্ব' ং কিগ্িন্ুদ্ধেতত্বাৎ ॥ ৬ ॥ 

দীপন্ত জোতিষে। দীপত্বং স্েহাদাপিষ্ঠটাতত্বেন বিকাবিইমিতার্থ:। ভতন্তন্ম।ৎ স্বয়ং 

জ্যোন্রাদি বপত্ব।দনস্তোপমঃ পরমাম্ম সদৃশ: ) স্দূশৌ সগায়ানিতি শ্রুতেঃ ॥ ৭ ৮৯। 
সস ৮ ০ পপ 

মনই আত্মার দেহ, সত্ব।(দি গু৭ ও কর্শানকল স্যজন করে, আর মায়া- 

সেই মনের ত্যষ্টি করিয়া থাকে মেই জন্যই জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি 
হয় ॥৬॥ 

যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত তৈল, ও তৈলের আধার, বর্তি ও অগ্নি ইহাদিগের 
পরস্পর সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বলা যায়, তদ্রুপ 

দেহাদির সহিত সংযোগ জন্য জীবের জন্ম বল! যায় ॥ ৭॥ 

সত্ব, রজঃ ও তমোবৃতি দ্বার শরীর উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু 
স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মার উৎপত্তি বিনাশ নাই, যে হেতু তিনি স্থুল 
সুদ্ষম দেহ হইতে ভিন্ন ॥৮॥ সি 

ঘা? 



৬০ ... আ্ীমন্তাথবতমূ। [ ১২ক্ক ৫ 

আকাশ ইব চাধারে। প্রবোইনস্তোপমস্ততঃ ॥ ৯ ॥ 
এবমাকত্মানমাত্মস্থমাত্ম নৈবায়শ প্রভো। 
বুদ্ধযানুমান গর্ভিণ্য] বানুদেবানুচিন্তয়] ॥ ১০ ॥ 

চোদিতো বিপু বাকোন ন ত্বাৎ ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ। 

সৃতাবে নোপধন্ষ্যন্তি মুত্যুনাং ম্ৃত্যুমীশ্বরং ॥ ১১ ॥ 
অহ্ং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্ধাহং পরমং পদং | 

শপ হরার৬৮৬-০ার ন্স্পিসপপ সপ | পপ তি পার্ক 
ও. তি, ০ শী উপ পপ. জল সপ সপ টস বে পাপ ৪৯৯ এ+. সা াপ্সপি 7 ৮ শা ০৯০৮ | সপ পপ জ রে জি জর জার 

ই পরত্বং প্রপঞ্চয়তি আকাশ ইবেতি আধারে! দেহাদি গ্রপঞ্চত ফ্রবে। নির্বিকারঃ 
নাস্তান্ত উপম1চ ষন্ত সোহনস্তোপমঃ ত্ততো। বিভূঃ ॥ ৯॥ 

অনন্বমেবং চিন্তয়েত্যাহ এবমিতি আত্মস্থং দেচাছু।পধি স্থিতং আমৃশ বিচারয় অনুমান 

গর্তিণা| দরষট্দৃহ্ান্থয় ব্যতিরেক ুক্তয়! ॥ ১০ ॥ 
এবপু সতি ত্বাং তক্ষকে! ন দহেদিতাযাহ চোদ্দিত উত্তি তত্র হেুঃ মৃন্যব ইতি রি 

হেতবঃ ॥ ১১ ॥ 
বিমর্শ গ্রকারং দর্শয়ন্ তক্ষকাদর্শনং দর্শয়তি দ্বাতাং যো৮হং স ব্র্েব যত্দক্ধ তদহ 

ভ্রমসন্দর্ভঃ | 

পুর্ববোক্তাতিদেশেনোপদ্িশ্চি । এষমিতি । ্গাত্বানমন্তভৃূতি ভগবত পার্ধদ 
ভাবাত্মকং। আত্মন। বীজ রূপেণ সহাত্মস্থং বৃদ্ধামুশ কীদৃহ। পূর্ব্বে/ক্রানুমান গর্তিধা। 
তথ! বাহুদেবান্থগত চিন্তা! বন্তাং তয়! ॥ ১০ ॥ 

বাং পূর্বোক্ত রূপং যতো মৃক্তাব ইতি ॥ ১১ 

রি তদেক পালিতত্বাভিমানেন তচ্ছট্কৈব স্ব শক্তাভিমানেন বা কচ" 

এবং তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চের আধার অথচ 
নির্ব্বিকার, অনন্ত, উপম| রহিত এবং বিভূ হয়েন ॥ ৯॥ 

হে প্রভো! অনুভবানুসারিণী বুদ্ধিযোগে বাসুদেবানুচিত্তা দ্বারা 

এই রূপ আস্মদ্ছ পরমাত্বার বিচার কর ॥ ১০ 
এই রূপ অভেদ চিন্তা দ্বারা স্বত্যুর স্ৃত্যুতৃত ঈশ্বর রূপ যে তুমি 

,তোঁষাকে বিপ্র বাক্যে প্রেরিত তক্ষক আর দগ্ধ.করিবে না এবং মৃত্যুর 
হেতুভূত,কেছই আর তোমাকে ক্লেশ দিতে পারিবে না ॥:১১॥ 
. আজ্িই ব্রগ্ক, ব্রহ্গই আমি এই রূপ অভেদ চিন্তা কর, নিরবয়ব 

মীর | ্ঃ 



১২স্ক ৫ ] শ্রীমন্ভাগবতম্ | ৬১ 

এবং সমীক্ষ্য চাত্বানমাত্মন্থাধায় নিলে ॥ ১২। 
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। 
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্ বিশ্বঞ্চ পুথগাত্মনঃ ॥ ১৩॥ 

এতত্বে কথিতং তাত ষদাত্া পৃষ্টবাম, প। 
০০ 

মেবেতি মমীক্ষা। তত্রাহ ব্রন্দেতি ভাবনয়। জীবন্ত শোকাদি নিবৃত্ধিঃ বগ্কাহমিতি ভাব 

নয়াচ ব্রহ্গণঃ পারোক্ষ্য নিবৃত্তি ভর্বতি ইতি ব্যতিহারে! দার্শতঃ নিফলে নিরুপাধো 

আত্মনি ব্রহ্মণ ॥ ১২॥ ৃ 
বিষষৃক্কিরাননৈ দশস্ত" গ্রসস্তং লেলিভানং সর্প" বন্বা লেলিহানং জিহ্বাতিরো ষ্ঠ প্রান্তং 

স নিশ্পেষমাস্বাদয়স্তং আত্মনঃ ক ॥ ১৩ ॥ | 

হরেশ্টে্টাং লীলাং 'মাত্মমনং ষ পৃষ্টবান্ তদেতত্তে কথিতং শিখা রুহাথত| পরী- 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

ভেদাভিমাঁন(পিতযাহ অহং ব্রদ্ধেতি যুগ্নকেন। নিফলে' মায়াতীনে। আস্মনি ব্রহ্মণি 

আধার নিবেদ্য আত্মনঃ পৃথক যচ্ছরীরং বিশ্বঞ্চ তত্র জরক্ষান্তসি | ক্মিত তদপকারেণ 

শ্বাপকারং মন্তম ইতি ॥ ১২৪১৩ 

লীলাকখৈক রমিকন্ত তন্ত পৃন্ধোক্কেতু নাতিরুচি মালক্ষা হথো£্রসংহরতি । এত্ত 

ইতি। তে তুন্্যমেতৎ। ত্বন্ত রাজন্ মরিষ্যতীতাাদিনা! কপিত" নম্থু মমানভীষ্ট মন্তুপ- 

ক্রান্তঞ্চ তত কথং কথিত: তত্রাহ আত্ম! কন্তচিদাত্ম নিষ্টন্ত মনে ষৎ পৃষ্টবান্ পরীক্ষিতোঃ 

স্তাত্মজ্ঞানং জাতমস্তি নবেতি সংদিহ স্বগত মেবমপি বজ্জ্ঞাতু মিষ্টবানিতর্থ:। অহং 

তত্রান্থ বর্ণটত ইত্যাদিনোপক্রান্তং শ্রীভগবন্মহিমানমেব পুনরপি বর্ণায়িষামীণ্তাছ, 
হরেরিতি। বিশ্বাত্মন ইতি কিং বাষ্টাত্বনঃ ম্বরূপাদি বর্ণনেনেতি ভাবঃ ৷ নন্বন্মিন্ গ্রকরণে 

প্রগুকদেবন্তোপদেশে ভক্তাবেব তাৎপর্য।ং জ্ঞানেবেতি সন্দিহানং প্রতি পুনর্ধিচার্যযতে । 

তত্র অভ্রান্ুবর্ণিতে! তীক্ষমিতাছ্পক্রমে । এতন্তে কথিতং তাতেত্যাভাপমংচারেপি 

পরমাত্মাতে জীবাত্রার যোগ কর ॥ ১২ ॥ ূ 

তাহা! হইলে পদতলে লেলিহান দংশনকারি তক্ষককে :ও শরীরাদি 

বিশ্বকে আত্মা হইতে আর পৃথক্ দেখিবে.না ॥ ১৩ ॥ 
হেনপ! যে আত্মার-কথ। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, িশবস্থা | 

হরির সেই সমুদায় চেষ্টা আমি তোমাকে কছিলাম এক্ষণে আরকি 



শা তস পস লত চাা রি জি পাপা ক ০ ও পপি অপি সি সস পপ | পপ পপ ও সপ সপ সপ কপ লা 

৬২ _ শ্ীমন্তাগবতম্ | [ ১২ক্ষ ৫ 
পপ আপা সপ ঠা টিটি 

হরে বিগাত্মনশ্চেষ্টীং কিং ভুয়ং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪ ॥ 
স্পা 

ক্ষণায় পৃচ্ছতি কিং ভূয় ইতি ॥ ১৪॥ 
স্গ থে ০০ টার 

ক্রমসন্দ্ঃ | 

তাদৃশ মহিমত্ত্বেন পূর্বোক্ত লীলাকণ! শ্রবণট্গৈব গ্রাধান্তাৎ। তত্র উপক্রমোপ "হার 

নির্দিষ্ত্বাচ্চ বগোপলক্ষিহ ভক্কেরেবাজাপি প্রধান্ত* ৷ যস্ত তন্মধো তস্ত রাজন্ মরিষ্যতী- 
ত্যাদিনা জ্ঞানোগদেশঃ ॥ মচ তশ্ত গ্রাগেব গতা যা ভক্তিনিষ্ঠ। তন্ডাঃ সংগ্রত্যপি 

স্থৈর্য। গ্রকটনা এন । একাপ্ ভক্কেযু গগবতহ। মোক্ষবর ছন্দনবৎ। পূর্ববমপি নিষ্ঠা 

স্বতএস মরণ নয় পবিশ্যাগাৎ। অনন্থরঞ্ণ শ্রুত্বাপি চজ্জ্ঞানোপদেশ" সন্ত ভক্ নিষ্ঠায! 

এ৭ং দর্শয়িমামানস্বাৎ। তব প্রাচীন। তত্লিষ্ঠ। মা! গ্রথমে | রুফ্ণাজ্ঘি সেবা মধিমন্তমান 

ইতি দধো  মুকুন্দাভ্বি মনন্যভাব উত্যাদি। তন্নিষ্ঠয়ৈব তত্তয় পরিহযাগো যণ| তদ্বাকো 
দ্বিজোপত্ষ্টঃ কুহক স্তক্ষকে! না দশত্বপ* গায়ত বিষুণগাথা ইন্তি। তগ্চন্দামনাপদেশ 

শ্রবণানন্তরমপি “াদৃশ স্বনিষ্ঠার1ঃ স্তৈর্ধা দর্শনং মথা । "হর তানৎ পদা রয়েশ তজজ্ঞা- 

নোপদেশং বহু মত্ত শ্রবণ লঙ্গণয়! 'ভক্ষা| এন স্ব রুতারথত্ব মুক্ত" মষ্ঠাধ্যায়াবপ্ডে সিদ্ধোম্মানু 

গৃহীতোনম্নীত্যাদি । নাহাগ্কুত মিদং মন্তে ইন্চযাদি। পুবাণ ম'হিতা মিতযাদি। পুন 
শচৈকেন পদ্যেন দ্াক্য গৌরব মাত্রেণাঙগীকৃতন্ত ব্রদ্গজ্ঞানন তঙ্গকাদি ভন়্ নিবৃত্তি হেতৃত্ব 
মুক্াপানেন তদৃদ্ধ মধোক্ষজ এব গাক্ চেতসে। স্তক্নাম কীর্তন ধ্ান|বেশানুজ্ঞা ্রার্থিত। 

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো ইত্যাদিন। । .অন্ুজানী হু মং ব্রহ্ষপ্লিহাদিনা। অথ পুনরণ্যেন 

পদোনাজ্ঞান নিরাস জ্ঞান বিজ্ঞান বৃদ্ধিশ্চ ভগবত পদারবিন্দ দর্শন সুখান্তরতৈৰ মম 
স্করতীতি জ্ঞাপিতং | অক্জানঞ্চ নিরস্ত' মে জ্ঞান নিজ্ঞন নিষ্ঠয়।। ভবত] দর্শিতং ক্ষেমং 

পরং ভগবতঃ পদ্দমিতি। অত্র পদ শব্গ্ চরণারবিদ্দাভিধায়কত্বে জ্ঞানেন বৈয়াসকি 
শবিতেন ভেজে খগেন্দ্র ধবজ পাদমূলমিত্োবান্তি গ্রগমে নাধকর্ট। তদেতৎ প্রকরণা 
শ্রীহবতেনৈব স্পন্তীকতঃ। ব্রহ্মকোপোখিতাদধস্ত তক্ষকাৎ গ্রাণ বিপ্রবাৎ। ন ম'মুমো- 
হোরুভয়াস্তগবত্যর্পিচাশয়ঃ | নোত্বমঃ শ্লোক্বর্তীনাং ভুষতা" তত কথ।মুতং। স্তাৎ 

স'ভ্রমো*ম্থকালেপি ম্মরহাং তত পদানুজমিতি | তথ! পৃর্বং ছাদশন্ড ভৃ্ঠীয়ে গ্রথম 

্বসকান্তস্থহ । অহঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং ষোগিনাং পরমং গুরুং পুরুষস্তেহ বৎ কার্যাং 

ভিয়মাণন্ত সর্বাথেতাত্ত রাজ প্রাশ্ননোত্বরত্বেন ভগবন্ধ্যান কীর্তনে এব পয়ং শ্রীগুকদেবে- 
মাপু[দিষ্টে। তল্মাৎ সর্ধ্াত্মন! রাজন্ হাদিস্থং কুক কেশপং। ভ্রিযমাণোহবহিত স্ততো 

চগুনিভে ইচ্ছা হয় বল॥ ১৪৪ 

রী: ্ঁ ৰা 

জি 



পাপ শী পবা ররন্বস্স্্ _ সা সাজ পি পা শা ্সপ্র এজাি সি ্ স্্প 722 সত অবস্হা শপ সত পে উরি, ওরস “রঃ পাতি (ও তারার 

১২স্ক ৬ ] স্লীমন্তাগবতমূ। ৬৪ 

ইতি শ্ীতাগবততে সহাপুরাণে পারমভংস্কাং সংহিতায়াং নৈয়াসিক্যাং 

ঘবাদশক্কন্ধে পঞ্চমোহ্ধ্যায়ত ॥ ৫ ক 

রীসুত্ত উবাচ ॥ 

এতনম্লিশম্য মুনিন।ভিহিতং পরীক্ষিদ্বাসাত্বঞ্জেন 

 নিখিলাত্ম দশা মেন। তৎ পাদমুলমুপস্যত্য 
পপ ০ পপ রা 

॥ % ॥ ইতি দ্াদশে পঞ্চম: 0৬ ॥ 

ষষ্ঠে পরীক্ষিতে। মোক্ষং সর্প হোমাদি তৎ সুভাৎ। বেদশাখ। বিভাগোক্কো ত্রিবেদী 

ব্যাস বর্ণনং ॥ ০ ॥ ূ 

এতৎ পুরাণং নিখমা নিখিলাত্ম। হরিস্ত'পশ্ততি নিখিলঞ্চাত্মনি পশ্ততী্ি বা তথ। তেন 
শপ পপি বাসি সস পিপিপি 

ক্রমসন্দ৪ঃ | 

যাতি পরা* গতিং। অিয়মাইণরভিধোয়ে! ভগবান পরমেশ্রঃ | গ্গাত্মভাবং নয়ত 

সর্বাত্া। সর্ব সম্ভব: । কলের্দোষনিধে রাজন ঈত্তাদিন] । নত স্তত্র কেশবে অবহিতঃ 

কৃতাবধানঃ আম্মভাব* আত্মনে! ভক্তিং। অস্ত তাবদায়াস সাধাং ধ্যানং হি সন্মাদমায়াস 

সাধ্যাৎ কীর্তনাদেবেতার্ণঃ । দ্বিশীয়স্কম্ধেহপি নহাতোহন্ঃ শিবঃ পন্থা! ইতাদিনা এব 

মেতান্লিগদিতমিত্যন্তেন গ্রস্থেন নানাঙ্গবান্ গুজ্ধ ভক্তি যোগ এব তন্রোত্বরত্বেন পর্যয- 
বমিহ্ঃ॥ তত্র পিবস্ি যে ভগবত ইন্যার্দিনা । লীল। কথা শ্রবণ এব 'াৎপর্য্যাবসানং 

দৃশ্ততে। তশ্মাৎ সাধুক্তং । কিন্তু রাজন্ মরিষাতীত্যাদিকং ভক্তিনিষ্ঠ। গ্রকরণার্থ 
মেবেতি অতে!| ভক্তাবেব হছুপদেশন্ত তাৎপর্য্ং । অতএব দ্বিতীয়স্তাষ্টমে রাজ গ্রার্থ- 

নান্থ। স্তাৎ। কৃষ্ণে নিবেশ্ত নিংসঙ্গং মনস্তাক্ষে কলেবর মিতি ॥ ১৪ ॥ 

| ইতি দ্বাদশ ক্রেমসনর্ভে পঞ্চম: ॥ %। 
০ পপ উস্কে খ ০ সপ 

॥ % ॥ ইতি দ্বাদশে পঞ্চম ॥ ক%॥ 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাঁজা পরীক্ষিতের মোক্ষ প্রাপ্তি ও তৎ পুন্্র জনমে 
জয়ের সর্প যজ্ঞ, এবং বেদ শাখ। কা কথন রা ভ্রিবেদী ব্যাসের 

বর্ণন ॥৬ ৪. | 
সুত কহিলেন, আব, সমবর্শী ব্যামপুজ শুকদেব খষি কর্তৃক 

অভিহিত এই সকল ব্য শ্রবণ করিয়। রাজা পরীক্ষিৎ নত মন্তক : 
3 - ৯ 



৬৪ স্রীমদ্তাগবতমূ । [ ১২ক্ক ৬ 

নতেন যুদ্ধ! বদ্ধাঞ্জলিন্তমিদমীহ স বিফুরাতঃ ॥ ১॥ 
ভ্ীপরীক্ষিছুবাচ ॥ 

মিদ্ধোন্ম্যনুগৃহীতোহম্মি ভবতা করুণাত্মন] । 

শ্রাবিতে! যচ্চ মে সাক্ষাদনাদি নিধনে হরিঃ ॥ ২॥ 
নাতাডুতমহৎ মন্যে মহতা মচ্যুতাত্বনীং | 

অজ্দেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ৩॥ 
পুরাণসংহিতামেতামশ্ৌক্স ভবতো বয়ং । 
তাং খল্তম: শ্লোকো ভগবাননুবণ্যত্তে ॥ ৪ ॥ 

সত পপ 

অঃ সমেন। নতেন অবনতেন মুর্ঘ। ৎ পাদমূল ুপক্থতা তন পাদৌ শিরসি নিধা 
কেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

সিদ্ধ: কতার্থোন্মি যতঃ জননীর অনুগ্রহমেবাহ যাদ্বস্মাৎ শ্রাবিতঃ চশবাৎ 

প্রাপ্তি সাধনঞ্চ ॥২৪ 

ককণাত্বতামভি নন্দতি নাহ্যত্ততমিতি দ্বাভযাং ॥ ৩ ॥ 

অশ্রৌম্ শ্রুতবস্তঃ ভবতঃ মকাশাৎ ॥ ৪ ॥ 
শপ শ্রী! ৯ ০৬ পাপ ৪০১৮-৮০-৯৫ ৯০৮৯৮ এ পদ 

সমস 

পপ ৩ লস ও স্পস্ট 

ক্রমনন্দর্ভঃ | 

১।২। অচুাতাত্মনাং অচ্যুতেস্তেবাত্মা ভাবে যেষাং মহতামাত্মারামাগামপীতি। 

তস্তাব ভাবিতত্বাদন্ গ্রহানয়োগুণ। যুক্ধ। এব তন্বায়াতানুনি তা; ॥৩।৪॥ 
পপ ০ ৬০ শপ 

দ্বারা তাহার পাদমূল স্পর্শ করত বদ্ধাঞ্লি হুইয়৷ তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন ॥ ১॥ 

পরীক্ষিৎ কহিলেন, ত্রন্ধন ! আপনি করুণাময়, আপনকার' 

অনুগ্রহে আমি. কৃতার্থ হইলাম, যে হেতু অনাদি নিধন সাক্ষাৎ হরির 

চরিত্র আপনি আমার নিকট বর্ণম করিলেন ॥ ২ ॥ 
তাপসন্তপ্ত অজ্ঞ লোকের প্রতি অচ্যুাত্বা মহৎ লোকের: যে.এই 

রূপ অনুগ্রহ হয় ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে ॥.৩॥.. 

যে পুরাগ সং হিতাতে উত্তমঃ ঃক্লোক ভগবানের গুণ বিশেষ রূপে 
বর্ণিত হয়, তাহাই আমি আপনা হইতে এই শ্রবণ করিলাম ॥8৪॥ 

টা 



| 
০ এ 
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ভগবংস্তক্ষকাদিত্যে। ম্বড্যভ্যো ন'বিভেম্যহং'। 

প্রবিষে। ব্রহ্মনির্বাণৎ অভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥ ৫ ॥ 

অনুঙ্জানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাঁচং যচ্ছ।ম্যধোক্ষকে | 
যুক্তকামাশয়ং চেতঃ গবেশ্থ্া বিহ্জাম্যসূন্ ॥ ৬ ॥ 

অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তৎ মে জ্ঞান বিজ্ঞাননিষ্ঠয়] | 

সিদ্ধোষন্রীত্যুক্তং তদেবাধিফরোতি ভগবনিতি যত স্ব! দর্শিং ত্হ্ম গ্রবিষ্টঃ কথং: 

ভূতং অভয়ং ষতে। নির্ববাণং কৈবল্য বূপং ॥ ৫ ॥ 

কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্চসীন্তি ষ়ক্কং তত্র সিদ্ধোহং ন কিঞ্চিৎ শ্রোতৃমিচ্ছামি কেবল 
মন্থুজ্ঞাধ দেহীতাহ ভম্ুজানীহিতি বাচমিতুযুপক্ষপণং সর্বেক্রিয়াপাং বাচং নিষম্য কিং 

করিষাসি তদাহ মুক্তাঃ কামাশয়1 স্তদ্বাসন। যেন তচ্েতোহইধোক্ষত্জে গ্াবেহা অহন 

বিশ্যজামি ॥ ৬ ॥ | 

মনু কিং গ্রাণত্যাগেন কদিৎৎকালং দিবসে তবেতি চেত্তত্রাহ অন্ঞানঞ্চেতি চক রাৎ 

গ্রুমপনাভঃ | 

যন্মাদশ্রোম্ম তল্মাদেব। ভগবানিত্ি। অধুনাতু মছুপদিষ্টং তচ্চ জাহমেবেত্যাহ। 
প্রবিষ্ট ইতি । নির্ব্বাণ: পরমানন্দ স্বরূপং ব্রদ্ম সর্দাতোপি বৃহৎ, ভগবত্তত্বং গ্রবিষ্ট | 
স্শ্িন্লানিষ্ট ইভার্থ; ॥ ৫1 

অধোক্ষজে শীকফে।। হাধোঁহনেন শয়ানেনেন্যাদি শ্রীহরিব'শোক্তে: ॥৬॥ 

ভগবঃ পদমিতাত্র পদ শব চরণারবিন বাচকত্বং জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্মিতেন 
সপ অপি ০০৪১০ (গজ 

হে ভগবন্! মৃত্যু হেতু তক্ষকাদি হইতে আমার আর ভয় হই- 
“তেছে না, যেহেতু তোগা কর্তৃক দর্শিত অভয় ব্রহ্ধ নির্বাণে আমি 
প্রবেশ করিয়াছি ॥ ৫॥- 

€হ ব্রদ্ধান! আপনি অনুমণ্ি দিউন, মি চি: বাক্য সংযম 

করি এবং মুক্তি কামনায় সকল কামনার আশয় এই চিতকে শ্ীরুষেঃ 
1 প্রবিষ্ী করিয়। প্রঃণত্যাগ করি ॥ ৬৪ 

হেত্রক্ষন। ষদি এরূপ বলেন প্রীণত্যাগের প্রয়োজন কবি. ক 

কাল জাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি কর, এইই বিষয়ে বক্তব্য এই, -৫য. হছে 



শ 
শি আত পে আর হা হররি০ম্্, আজ গল চি সপ শি শপ শি মসপত র্ষ 

শর 

এ সে ৬৬ আমন্তাগবত্তম্ । | ১২ ৬ 

পিস 

ভবতা দর্শিতিং € ক্ষেসং পরং ভগবতঃ পদং ॥ 

শ্রীদূত উবাচ ॥ 

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিই । 

জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ ॥ ৭ ॥ 

পরীক্ষিদপি রাজর্বিরাত্বন্য।ঝআনমাত্মন] | 

লমাধায় পরং দধ্যাবম্পন্দাস্ত্র ষথ। তরুঃ ॥ ৮॥ 

প্রাক কুলে বহিষ্যাসীনো গঙ্গাকৃল উদত্,খ:। 
্রহ্মাভীতো। মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছি্ন সংশয়ত ॥ ৯ ॥ 

তৎ ম'স্কারশ্চ তচ্চ তৎ কৃপয়ৈবেত্যাহ ভবত্েতি ॥ ৭ ॥ 

আত্মন! বৃদ্ধা আত্মানং মনঃ আত্মনি গ্রত্যক্ গ্রকাশে মমাধায় পরমাক্মানং দধো 
অন্পন্দাান্থ লীন প্রাণঃ যথা তকঃ স্কাণুং ॥৮। 

তমেৰ বিশিনষ্টি প্রাকৃকৃলে গ্রাগণ্রে বণহষি দর্ভে ॥ ৯। 
পারিনা ০০ পপি | জপ সপ শষ 

| শত আচ || শ্ শশা | পাস শি পিপিপি | ০ টির সপ শী পেশ পাপ শী শিপ পট পিস | আপি পাপ | বাপ্পার 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

ভেজে খগেজ্ধবজপাদ মূলমেবান্তি গ্রথমে সধকং ॥ ৭1 

পরমধ্বোক্ষজং তদাখ্যং শ্রীকঞ্চমেব দধো) ব্রন্মভূতঃ গরনন্নেতযাদি রীতা ব্রক্গভূত: ॥৮1৯ 
॥১০ ॥১১ ॥১২ ॥১৩1১৪ ॥১৫ ॥১৬ | ১৭ ॥১৮। ১৯1 ২০1২১] ২৯ ॥ ২৩ ॥২৪॥ 

আপনি আমাকে মঙ্গলজনক ভগবানের পরমপদ দেখাইয়াছেন, সেই 
হেতু জ্ঞান বিজ্ঞ।ননিষ্ঠা ধার আমার অজ্ঞান সমুদায় নিরস্ত হইয়াছে। 

সুত কহিলেন ভগবান, 'বাদরায়ণি গুকদেব রাজ! কর্তৃক গ্রার্থিত 
হইয়। তাহাকে অনুমতি প্রদান করত তাহার পুজা গ্রহণ পূর্বক খষি- 
দিগের সহিত তথ] হইতে গ্রস্থান করিলেন ॥ ৭॥ 

অনন্তর রাজ পরীক্ষিত আস্্রীতে আত্মীর সমাধান করত স্থাণুর ন্যায় 
নিম্পন্দ হইয়। পরমাত্মার ধ্যান পরায়ণ হইলেন ॥ ৮ ॥ 

গঙ্গাকুলে উত্তর মুখে পূর্ববাগ্র কুশোপরি উপবেশন করত মহাযোগী 
রাজা পরীক্ষিৎ সঙ্গ রহিত ও সংশয় শুম্য হইয়! রক্মময় হইয়। রহি-! 
লেন 1৯। ৰ 

০: 
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। তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রীঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা। 
হন্তকাঁমে। নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পাঁথি কাশ্যুপং ॥ ১০ ॥ 
তং ত্পয়িত্বা ভ্ববিণৈ নিরবর্ভ্যা বিষহারিণং। ৃ 
দ্বিজরূপ প্রতিচ্ছ্নঃ কামরূপোদশক্প পং ॥ ১১॥ 

ব্রহ্মভূতহ্থ রাজর্ষে দেহোহি গরলাগ্রিনা । 

বভৃব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্বাদেহিনাং ॥ ১২ ॥ 

হাহাকারে মহানাসীন্ভুবি খে দি্ষু সর্ববতঃ। 

বিশ্যিতা অভবন্ সর্ধ্বে দেবাস্থর নরাদয়ঃ । 

দেবছুন্দ ভয়ে! নেতুগন্ধর্রবাগ্নরসো জগ্ুঃ | 
সা পা উপ সা. জপ পচ সরস পর পাপ পি পা পর আজ পা আসতে পপি এল 

তদেনং ব্রক্ষাড়তে শ্মিন তক্ষকাগমনাদিকং পিষ্টপেষণমিবাভবদিতি দর্শর়তি তক্ষক 
ইনি ত্রিভিঃ হে বিপ্রাং ॥ ১০ ॥ 

ত* ক্যাস্টুপং নিষ চিকিৎসয়া পরীক্ষিদ্রক্ষণেন দ্রব্যার্জনায় আগচ্ছন্ত*। তত্র শ্বালীঢ 

বট বুঙ্ষম্ত তশ্মীভৃতস্ত পুনবস্কুরাদি ক্রমেণ উত্ধাপনাৎ বিষহারিণং তদপেক্ষিত দ্রবিণৈঃ 

সন্তর্পা ততো নিবর্থা, দ্বিজবপেণ তিরোহিহঃ সরদশৎ ॥ ১১ 1 

তচ্চ পুজ্ররুতামিব গাতমিতাচ ব্রক্মতৃতন্তেতিণ। ১২॥ 

তত্র ক্ষণং সর্কেষাং দুঃখং ততঃ পবমুতসবগণাহ হাহাক্টার ইত্ভতি তি প্রামঙ্গিকমাহ 

জনমেজয় ইত্যাদ্িন! সর্পাভিচারসত্রে দ্বিজেঃ সহ বর্তমান: যথাবদাভুহ।ব জুহাবেতি ব 
পি পপ পপ জপ. পপি এপ পাশ স্  | শা পপি সা পিস পপ শপ 

হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্গণ বালক কর্তৃক প্রেরিত তক্ষক যখন 

হনন করিবার নিমিত্ত আগমন করেন তৎ কালে পথিমধ্যে বিষহর 
ধশ্যপ ভনয়কে দেখিতে পাইলেন ॥ ১০ ॥ ূ 

এবং ধন দ্বার! তাহাকে পরিতৃষ্ট ও নিবৃত্ত করত কামরূগী দ্বিজরূপে 

প্রচ্ছন্ন হইয়। রাজাকে দংশন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ 

তখন ব্রহ্মভৃত রাজধি'র দেহ সকলের সমক্ষে সর্প বিষাগ্ি দ্বারা 
ভস্মীভূত হইয়া গেল ॥ ১২॥ 

তখন পৃথিবী অন্তরীক্ষ আঁকাশ সর্ব দিকে মহা! হাহাকার ধ্বনি 
উত্থিত হইল এবং দেবান্থর নর সকলেই বিন্ময়াপন্প হইল । দেগণের 
ভুন্দভি ধ্বনি হইতে লাগিল ও অগ্লর. গন্ধর্বগণ নৃত্য গীত করিতে 



৬৮ শ্রীমন্ভাগবতম্ । [১২ক্ক৬ 

বরষুঃ পুষ্পবর্ধাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ ॥ ১৩ 
জনমেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুস্বা তক্ষকতক্ষিতং | 

যথ! জুহাব সংক্রদ্ধ; সর্পান্ সত্রে সহ দ্বিজেঃ। 
সর্পনত্রে সমিঞ্ধাগ্ো৷ দহামানান্ মহোরগান্ ? 

দৃষ্টেন্দ্রং ভয় সংশিষ্ন স্তক্ষকঃ শরগং যযৌ। 
অপশ্যং সুক্ষকং তত্র রাজ পারীক্ষিতে। দ্বিজান্। 

উবাচ তক্ষকঃ কল্মাননদহোতোরগাধমঃ ॥ ১৪ ॥ 

তং গোপয়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতৎ | 

তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্প স্তম্মান্নায়ী পতত্যসৌ ॥ ১৫ ॥ 
পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্ব! প্রাহত্বি'জ উদ্দারধীঃ | 

সর্ব নর্পহবানে কারণমাহ সংক্কুদ্ধ ইতি ॥ ১৪॥ 
কল্সাত্বক্ষকে। ন দহোতেতুযুক্কাঃ মঞ্চে! ছিও। উচ়ং ৬মিটি তেন উত্তরণ অসো। সর্প: 

তক্ষকঃ ॥ ১৫৪ 
খত্বিজঃ গ্রাহ সহেন্ত্র: ইন্্রনহিতঃ কিগিতি ন পাঠ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

শে ও পর ক হস ইউ টিটি 

মি শপ | সপ আপ | পাপ সি সপ পর *িশস . 

লাগিল, আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল, অমর নিকর সাধুবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ 

অনস্তর রাজ জনমেজয় স্বীয় পিতার তক্ষক দংশন বার্তা শ্রবণ 

পূর্বক ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়! সর্পগণকে যজ্ঞাগিতে আছৃতি দিবার জনা 
দ্বিজগণের সহিত সর্পযজ্ঞের পরামর্শ করিলেন, পরে তদনুষ্ঠান আরম্ত 
হইলে সর্পযজ্ঞের সমিদ্ধ অগ্নিতে মহাসর্পগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া 
ভয়োদ্িগ্ন তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্॥ হইল, তখন রাজ! জনমেজয় 

তক্ষককে দগ্ধ হইতে ন] দেখিয়। ঞ্নাত্বিক্গণকে জিজ্াঁস| করিলেন যে 

সর্পাধম তক্ষক কি নিসিতভ দগ্ধ হইতে আগত হইল না ॥ ১৪। 
খত্বিক্গণ কহিলেন মহারাজ! শরণাগত তক্ষককে ইন্দ্র রক্ষা 

করিতেছেন, সেই নিমিত্তই সে অগ্নিতে পতিত হইতেছে না ॥ ১৫॥ 
উদারধী রাজ! ইহ শ্রবণ করিয়া তাহী্দিগকে কহিলেন যে তবে 

এ 



৫ ্ 
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সহেন্দ্রস্তক্ষকে বিগ্র! নামে। কিমিতি পাত্যতে ॥ ১৬॥ 
ূ তচ্ছ ত্বাজুনুবৃর্বিপ্াঃ সহেন্্রং তক্ষকৎ মথে। 

ৰ তক্ষকাশু পতষ্েহ সহেজ্ছেণ মরুত্বা ॥ ১৭॥ 

ইতি ব্রন্ষোদিতাক্ষে পৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ গ্রচালিতঃ। 
বভ়ূব সংভ্রাস্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ ॥ ১৮ ॥ 

তং পতন্তং বিমানেন সহ তক্ষকমন্বরাং। | 
বিলোকাযাজিরনঃ প্রাহ রাজানং তং বুহস্পতিঃ। ূ 

নৈষ ত্বয়া মনুষ্ক্দ্র বধমহতি সর্পরাট্। 
অনেন পীতমমুতমথব। অজরামর$ ॥ ১৯ ॥ 

জ্রীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্ণা | | 
শী সীল সি সা স্পা সম শস্মি পাস পার এপি 

তন্্রান্ো বচঃ শ্রত্থা 'আজুনথবুঃ সাক্ষেপমাহ্যান* দর্শয়তি তক্ষকেতি ইহাগ্নাবাণ্ড পতন 
মরুহত1 মরুদগণব 51 ইন্দ্রেণ মহ ॥ ১৭ ॥ 

ব্রাহ্মণৈরুক্তে রাক্ষেগৈঃ গকষ বাটকঃ ॥ ১৮ ॥ 
তং সতক্ষকং অঙ্গিরসঃ পুজে। বুহম্পতিঃ প্রা ॥ ১৯ ॥ 

ভবতু নামার্জবামরঃ তথাপি পিতৃমারকং ধক্ষ]ামীতি চেতত্রাহ জীবিতমিষ্ঠি গতিঃ 

কট জব পঞ্ 

মি শা টি চপ এ স্পঞরোররারত্  পঞ্ শপ পা সপ পি ভি জপ | ভা পারে জনা সপাস্রপ 

আপনার! ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে আন্ুতি প্রদান করুন ॥ ১৬। 

তখন খত্বিক্গণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষক এই যজ্ঞাগ্রিতে পতিত হউক 

বলিয়। মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ববক আছতি প্রদান করিলেন ॥ ১৭॥ 

এই বূপ ব্রাহ্ষণগণের কথিত পরুষ বাক্য দ্বারা বিমান ও তক্ষকের 

সহিত ইন্দ্র তথায় পরিচালিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ 
তখন অঙ্গিরার পুন বৃহস্পতি তক্ষক সহিত বিমান দ্বারা আকাশ 

হইতে আগত ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়! রাজা জনমেজয়কে কহিলেন 

হছে নরেক্্র! এই সর্পরাঙ্জ তক্ষক তোমার বধ্য নহে, যে হেতু 
এ অমৃত পান করিয়া অঅরামর হইয়াছে ॥ ১৯॥ 

হে রাজন ! স্বীর কর্ণ বারা জব্তদিগের জীবন মরণ ও পরলোক 

রি উিরিটিরিনিটিটিট ররর টিরিিছি তরি 



জ্ 
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রাজং সতোহন্যোনাহ্চযন্ত প্রদাতা হখছুঃখয়োহঃ ॥ ২০ ॥ 

সর্প চৌরারি বহু ক্ষৃতৃড়ব্যধ্যাদিভিনূর্পঃ। 
পঞ্থত্বমুচ্ছতে জন্তু ভূঙক্ত আরন্ধ কর্ন্ম তত ॥ ২১] 
তন্মীৎ সত্রমিদং রাজন্ সংস্থীয়েতাভিচারিকং | 

সর্পা অনাগসো! দগ্ধ জনৈদূর্িং হি ভূজ্যতে ॥ ২২ ॥ 
ইতুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষেমানয়ন্ বচঃ। 

সপ' সত্রাহ্ুপরতঃ পুঞ্য়ানাস বাকৃপতিং ॥ ২৬॥ 
সৈষা বিষ্চো্ম হামায়াধবাধয়হলক্ষণা- য় । 

পরলোক: অতো? হশ্মরণ নিমিত্বাপি হূর্গতি রনেন কৃতেতাপি নাশঙ্কনীয়মি তার্ণ: ॥ ২০ | 

কণমন্তঃ হুখ হঃখ গ্রদাত। নান্তি সর্পাদীনামুপলভ্যমানত্বাদদিতি চেত্রত্রা্ত সর্পাদীন। 

জস্তঃ পঞ্চত্বং মৃত্ু* খচ্ছতে গ্রাপ্পোহীতি বন্তৎ আরন্ধ কর্ম্ৈব ভঙকে শ্বকর্মা এযুক্ধ। এব 
সর্পাদয়ো ন শ্বতম্বা ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥ 

স'স্থীয়েত সমাপ্যত1ং আতিচারিকং হি"মা ফল" দিষ্টং গ্রাাচীন' কর্ম অতঃ সর্পাপৃষ্ট 
গ্রযুক্কসা তবাপায়ং নাপরাধ ইতি ভাব: ॥ ২২ ॥ 

' বাকপতিং বৃস্পতিং ॥ ২৩। 

নথ কথ' বিছ্ষামপ্যেবং সম্মোহঃ যতো! ব্রহ্ষকোপাৎ পরীক্ষিতে! মৃত ভ্নমেজয় 

বারপাসক৮ সারির, ভর নাজাত ০ রর, জা সই ওর সপ ও সা 

ছু 

গতি হয়, অতএব অন্য কেহ ইহা দিগের সুখ ভুঃখ দাতা নাই ॥ ২০ ॥ 
সপ? চৌর, শূক্র, অগ্নি ও জল এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও ব্যাধি বার! 

জন্ত যে পঞ্চত্ব প্রাণ্ড হয় সে কেবল আরব্ধ কর্ণ্মোর ভোগ মাত্র ॥'8১। 
অতএব মহারাজ! এই আভিচারিক যজ্ঞ সমাঞগন কর, ইহাতে 

সর্পেরা যে দগ্ধ হইয়াছে তাহাতে তোমার দোষ নাই, তাহ!দিগের 

আরব কর্মের ভোগ মাত্র ॥ ২২। 

ইহ শুগিয়! রাজ জনমেক্য় মহ্র্ষির বাকো সম্মান করত তথাস্ত 
বলিয়। স্িজ্ঞ হইতে উপরত হইলেন এবং পক! পুরঃসর, বৃহন্পতিকে 
বিদায় করিলেন ₹ ২৩ ্ 
দর কিছুর, অীতক্য মহামায়া, বিধু্ আঁভূত জীব সকল এই 
| 25555554524 দী্দি 
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পক নু 
সিসি হারার কারার পাহ_ এজ ও শি আস 

মৃহান্তযস্তৈরাজড়ূতা! ভূতেষু গুণবৃতিভিঃ ॥ ২৪ । 
ন ত্র দস্ভীত্যভয়া বিরাজিত। মায়াত্মবাদে 

সকৃদান্বাবাদিভিঃ | ন দ্বিবাদে! বিবিধ 

কোপাচ্চ সর্পণামিহযাদি হত্রাচ মৈষেতি তঙ্াং মহত্ব' দর্শযতি অলক্ষণা লক্ষযতে ইত্য- 
লক্ষণ! অগ্রতর্কেতার্থ: কাসাবিত্তাঠ আহ বযাল্ত বিষে বেবাত্মভূতাঃ আত্মা'শ ভূতাঃ 
গ্রাণিনঃ গুপরত্তিভিঃ ক্রোধাদিভি ডুঁঙেযু দেহেবু মুহৃপ্তি বাধ্য বাধকঠা* ব্রজন্তীত্যর্ঘঃ | 
ননু শ্রবণাদিণ। বাধিতয়। কুতো৷ মোহ: ম্তাতনাহ অবাধয়! বাণিতুমশকাষ1 ॥১৪। 

কথং র্তি মাঘ। তৎ কার্ধ্য নিবৃত্তিরিতা শঙ্কা শ্রবিষু স্ববপ নিবূপণ পৃর্বকং তত্তজনাৎ : 
সর্ধাণর্থ নিবুগি বিতি শাস্ত্রার্থ মুপমংহরতি নযন্রেতি পঞ্চতিঃ দ্ভীতি য! মায়। কপটবানয়ং 

পুমানাতাবং ভূঠাষাং বুদ্ধাবসকছুলিধামান স। মায়েতার্থঃ। সা আত্মবাদে ক্রিয়মাণে 

আত্মাবাদিভি ধরায়! ন বিরাজিতা ন গ্রকাশিত। কিন্তু ভীতৈব স্বকার্যয, মোঙা দিক | 

মকুর্বতী কথপিৎ বর্তত ইন্তি গ্রশ্িপাদিতেন্ার্থঃ | তহুজং তশ্হৈ নমে। ভগবতে বাস্থু 

দেবায় দীমহি। যন্মাবয়। ছূর্জয়য়। মাং খদস্তি জগদগুরুং | বিলজ্জমানয়া ষন্ত স্থাতৃমীক্ষা 
গথে্মুয়।। বিমোহিত! বিকগান্তে মমাহ মিতি ছধিয়ি ইতি। কিঞ্ যাঘশ্মিন্ তদা শ্রয়ে 

মায।শ্রযো। বিবিধে! বিবাদোপি নান্তি বিশেষ বিষধত্বাৎ বিবাদানা' 'তশ্তীচ বিশেষাতীত- 
কপ সল্প শী গি্ী স্পিস্প শপ মী পপ চসিক লা ৃ 

] 

ক্রমসনার্ভীঃ | 

কথ, তর্থি বিষণ দর্ভী যেন তণ্ত মতানায়েতৃঃচ্যতে ভদাহ ন ঘত্রেতি। যজ্জ বিষ 

যন্ত বিষ্ঞোঃ সন্িধানে নিমিত্তে অ। ঈষৎ বিবাজিত1 য কিঞ্চিৎ লব্ধ সামর্থ্যাপি দস্তীব 

ভুবান্ বমিত্যভয় ন ভবতি কিন্ত ভশ্মিন্ দস্তাদর্শনাৎ। লছিয়ৈব ভবশ্তীত্যর্থঃ। মাক্সাহি 
সদস্ত এব নিরর্গীল। তব্তীতি। তছ্থাকং বিলজ্জমানযা বন্ত সাত মীক্ষাপথেংসুক্ধেতি । 
কিঞাত্মবাদিভি বাত্মবাদে কর্তব্য যৎ ত্র তদাশ্রয়ে। বিবিধে। বিবাদে! ন বিদ্যতে। 

আত্মনঃ পরত্বাদিত্তি ভাবঃ । অতো! মনশ্চেন্ঠি । ততন্ত স্থতরাং বিবাদাভাব ইতি ভাবঃ। 

অপরিহার্য মায় বশতই গুপরৃতি ছার! ভূত বিয়ে মুগ্ধ হইয়। থাকে 8২৪ 

কিন্তু ব্রদ্মবাদি কর্তৃক একবার আত্মবাদ বিচারিত হইলে দৃস্ক দ্ূপ 
্ আর তাহাতে নির্ভয়ে বিরাজিত হইতে, পারে না এবং ভড়াশুয় 



৭২ শ্রীমস্তাগবতম | [ ১২ক্ক ৬ ূ 
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স্তদাশ্রয়ে! মনম্চ মনশ্চ সংকল্প বিকল্পবৃতি 8 ২৫ 

ন যজ্ঞ সাং সজতেভিয়োঃ পরং. শ্রেয় 

জীব স্ত্রিভিরন্থিতঃ স্বয়ং । তদেতদুৎসাদিত 
বাধ্যবাধকং নিষিদ্ধা চোম্মীন্ বিরমেত তম্ুনিঃ 1 ২৬। 

' পর়ং পদৎ বৈষ্বমীমনন্তি ত& যক্গেতি নেতী 

তাতছুৎনিস্ক্ষসঃ। বিস্যজ্য দৌরাত্মামনদ্য 

ত্বাদিতি ভালঃ | সংকল্প বিকল্লাবুহয়ে। যন্ত তন্মনে। বত্র নান্তি সংকল্প বিকল্পনাপি বিশেষ 

বিষযত্বাৎ ॥ ২৫॥ : 

কিছ সত্য, কর্ম জনতা কারকবগেণ সহ উ5ভয়োঃ সৃজা শরষ্টোঃ পরং সাধ্যং শ্রেয়ঃ 

ফলমপি অং কৃত অষ্টফলৈরস্বিতো! জীবশ্চাতক্কারাত্মকে। যত্র নাস্তি অতএব উৎমিস্ক্ষব 
্থযকুমিচ্ছবঃ যত্তোনন্ত- সৌন্সঘাঃ নাস্তান্তশ্মিন্ উদ্দী্ অহঙ্কারাদীন্ নিষিধা বিরমেৎ 

বিশেষেপ জীড়েদিতার্থ: তদেতৎ স্বরমাত্ম স্বরূপমিতার্থ: 1 ২৬। 

. অত স্তশ্বৈষঃবং পদমামনন্টীতাযাহ পরমিতি বদেতত্তপ্নেব পর* বৈষুবং পদং স্বরূপ 

মামমস্তি কে অতৎ আত্মবাতিরিকং উৎসিশ্যক্ষবস্ত।ক্র,শিচ্ছবুঃ যতোইনস্ক সৌহদাঃ 
পা পপ পিপল পপি পপি পপ সপ শীীশিপী পিপল শশী শি পিপি 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

চদেনং হত সারিধামাত্রেণ স্থিত নতু মমস্তাত্তন্ভামনাশক্ঞত্বাৎ তন্তেতি স্থিতং ॥ ২৫। 

মায়াশ্রপ্ বাবধানমসন্তং বিবৃপোতি ন বত্র স্জামিন্ঠি। জীবস্বহমিতা্বয়ঃ। নিগম- 
রন্ডি। তৎ পূর্ব নির্দিষ্টগেতৎ প্রকার মুতনাদিত্ত বাধ্য বাধকং বিশ্ুভত্বমিতি। তরে 

তনাদমেনৌনীন্ মায়াদীিষিধা' মুনি সে: তকমা শ্বর়মের নিরতে| ভবতি নতু 
বত্বাপ্রেগেভার্ঘ; ॥'২৬ | 

গুনশ্বদের ধিশবরন্তি। "রং পদমিতি। অস্থঞ বিষুতত্ব টিন নীরা 

িরিধ বিবাদও আর থাকে না ও সংকল্প বিকল্লাত্মক মনেরও আর বুতি 
থকে না1২৫॥ | 

তাহাতে অফী, স্জায ও তছুভয়ের ফলস প্রেয় এবং তদন্থিত জীবও 
নাই '9:বাধাবাধক স্বন্কও নাই) তাহাই আব গ্বরাগ, সুনির! ধহক্কারাদি 
পরিত্যি পক তাহাতে জীড়া করেন'॥ নে ॥ 

7. এর্মীন জষ্রলে অন্য ব্ত' পরিডগিগ দীগ, অনগ্য হল, ঘোগির। 
টি জী 



রী ৬জ] জীমন্তাগবতম্ । রা 

সৌন্ৃদ। হৃদোপগুহাবমিতং সমাহিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ 
ত এতদধি গচ্ছন্তি বিষে ধৎ পরমং পদং। 

আহং মমেতি দৌর্জন্যৎ ন যেষাং দেহগেহজং ॥ ২৮ ॥ 
অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। 
ন চেমং দেহমাঞ্িতট বৈরং কুববীতি কেনচিৎ ॥ ২৯॥ 
নমো ভগবতে তন্মৈ কুষ্ণায়াকুষ্ঠমেধসে ৷ 

নাস্থান্ন্িন সৌন্দং যেষা' তে কুতঃ দৌরাত্মাং দেহাদাহং ভাবং বিশ্যজা দেহে অহঙ্কারাদা 

ভাবাদন্তর সৌহুদং নাস্তি অতস্ত্যক্ত,মিচ্ছব ইত্যর্থঃ । কথং নেতি নেতীত্েেবং অত্র 

বিপ্ধদন্তভবমপি এমাণয়তি হুদে।পগুহা ধানাদিনা অতঃ মমাহিতৈ রবঝসিতং অবরুদ্ধং 
আত্মভয়। গৃহীতমিত। রঃ ॥ ৯৭ ॥ 

এতৎ প্রাপ্তাবধিকারিণে। দর্শযতি এতদিতি দেহজমহমিতি গেহজং মমেতি ॥ ২৮ ॥ | 
] 

| প্রাপ্াপায়মাত অতিনাদানিতি ॥ ১৯ | 

শাস্ত্র সমাণ্ডো গুরু" গ্রণমতি নম ইঠি কুষ্ায় ব্যাসায় অধাগাৎ অধিগত্তবানপ্মি ॥ ৩০ ॥ 
] ১১১0১ 

ক্রমসন্নর্ভঃ ॥ 

তন্মিন সোন্ৃদাভাবং সমাহিটৈত স্তশ্রিন্ মমাহিতান্তঃ করণৈ:। আত্মারামৈ রপি ব1। 
| অবসিনমন্ত্রভৃতিং ॥ ২৭ ॥ 

তত্র পূর্বাঙমাহ ত এত দিতি দ্বাতযাং ॥২৮॥ ১৯ । 

ওদেতচ্চ শ্রীমভাগবতাদেব জ্ঞায়ত ইতাভিগ্রেত্য হ্বন্রিং শ্তহপদে ষ্টারং গ্রণমতি। নম 

ইতি। বদাপান্ত শ্রীগুকদেবোপন্দেধ। তথাপি শ্রীকৃষ্দ্বৈপায়ন নমস্কার স্তৎকতোপদেশ- 
সপ 

দেহাত্ম ভাব পরিত্যাগ পৃর্ববক সমাধি দ্বার! হৃদয়ে অবরুদ্ধ আত্মতত্বকে 

আলিঙ্গন করত তাহাকে বিষুণর পরম পদ বলিয়। ব্যাখা! করেন ॥ ২৭ ॥ 

দেহ গেহাদি জনিত অহং মম ইত্যাদি বিষয় জ্ঞান ধাহাদিগের দুর 

হইয়!ছে তাহারাই এই বিষুুর পরমপদ অবগত হইয়াছেন ॥ ২৮। 
যদি ভাহাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছ। কর, তবে পরের অতুযুক্তি সকল 

সহ করিবে, কাহারও অবমান করিবে ন।, এই মানব দেহ আশ্রয় করিয়। 
কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না ॥ ২৯ & 

. সেই অকুষ্ঠমেধ! ভগবান্ বেদব্যাসকে প্রণাম করি, যাহার পাদাশ্ুজ 

ঞ & 



ঠা 
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১ শসা শসা আপ 
1 

যৎ পাদান্বুরুহ ধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাং ॥ ৩০ ॥ 
শ্ীশৌনক উবাচ ॥ 
পৈলাদিভি বাঁসশিষ্ো বেদাচ।্য্যৈ মহীত্মভিঃ | 
বেদাশ্চ কতিধ! ব্যস্তা এতৎ সৌম্যািথেহি নঃ ॥ ৩১ ॥ 
শ্রীসূত্ত উবাচ ॥ 
সমাহিতাত্মনো ব্রঙ্গন্ ব্রল্মণঃ পরমেষ্ঠিনহ | 

হৃদ্যাকাশাদভূমাদে। রতিরোধাদিভাবাতে ॥ ৩২ ॥ 

যছুপাসনয়। ব্রহ্মান ফোগিনে। মলমাত্বনঃ | 
পপ পপ ভর | টি পক পক এপ ৩১০. সপ ই পাপ সি ০ 

ইমাং সংহিতামধ্যগামিত্যুক্তং চত্র পুরাণ সংহিতা বিভাগং বিশেষতো। বুভূতন্ বেদ 

বিভাগমপি গ্রঙ্গতঃ পৃচ্ছন্তি পৈলাদিভিরিতি হে নৌম্য ॥ ৩১ ॥ 

তত্র প্রথমং বেদাবির্ভাব প্রকারমাহ সমাছিতাত্মন ইত্যষ্টভিঃ ব্রহ্মণে। ভ্বদি য আকাশ 

স্্মালাদোহভূৎ ষঃ কণ পুটপিধানেন শ্রোত্রবুত্তি নিরোধাদপ্রদাদিঘপি বিভাবাতে ॥ ৩২॥ 

খসঙ্গানাদোপামকানাং মোক্ষফলমাত বন্ত নাদোন্তোপামনয়। আত্মনো মলং ধৃত 

অপোহা কথং ঠা মলং ও রাহ আহি রি টা কারক চি এবং 
শিস | শপ শিপিি পি ০ শা ০ 

শি 

করস: | ূ 

স্থ/পি তৎ প্রসাদ গ্রাপ্তত্বেন মননাৎ। তদেতদাহ যদিতি। ৩০17 ৩১ & 

বৃত্তিরোধার্দিভি। গুরূপর্দেশ বলেন সমাহিতেস্তঃকরণে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

তথাশ্রন্নমানন্ত তন্তোপাননা ফলমাহু। যছুপাসনয়েতি ॥ ৩৩ ॥ 

ধান গুভাবে আমি এই পুরাণ সংহিতা গবগত হইয়াছি ॥ ৩০ ॥ 

শৌঁনক কহিলেন, হে সৌম্য ! ব্যাসশিষ্য, বেদাচার্য্য, মহাস্া' 
পৈল প্রস্ভৃতি কর্তৃক কি প্রকারে বেদ সকল বিভক্ত হুইয়াছে, তাহ 
এক্ষণে আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর ॥ ৩১॥ 

সৃত কহিলেন হে ব্রদ্ধন। সমাধি অবস্থাপন্ন পরমে? ষ্ঠ. ব্রহ্মার 
হৃদাকাশ,' হইতে. প্রথমত নাদ উৎপন্ন হইল, যাহা আমর! কর্ণবৃতি 
আচ্ছাদন করিয়! অন্তরে অনুভব কৃরিয়া থাঁকি ৪ ৩২ ॥ 

এবং যোগির! যাহার উপান্না করত আত্মার আধ্যাত্মিক আধি- 
. চিনির রিয়ার. 
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সপ 

ব্য ক্রিয়াকারকাখ্যং ধুত্বা যাস্ত্যপুনর্ভবং ॥ ৩৩ ॥ 
ততো ভূত্রিবৃদোস্কারো৷ যোহব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্ | 
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতে। ব্রহ্ধণঃ পরমাত্বনঃ ॥ ৩৪ ॥ 
শৃপোতি য ইমং স্ফোটং সুপুশ্রোত্রেচ শুন্যদৃক্ | 

এ শিস শিস স্পা পাপ শা শাসপীি স্সপপীপ্পাপ শপ | পিস সপ জা ০ পাশপাশি পপ শা চির এ সদ পপ 

ত্রিধ। আখ্যায়তে ইসি তথ! তং ॥ ৩৩ ॥ 

ত্রিবিৎ ব্রিমাত্রঃ কঠ্ঠোষ্ঠাদিভি রুচ্চার্ধামাণস্তোস্কারঙাক্ষরঃ সমাম্ায়ান্ত উভাবাৎ লুক্ষ- 
তর। তং বিশনষ্টি অবাক্তঃ প্রভবে। যন্ত স তদেবাচ দ্বরাট্ স্বতএব হ্থদি গ্রকাশমানঃ তমেব 

 কার্ষেণ লক্ষয়তি যত্ত্দিতি নপু*মকত্ুং লিঙ্গ শব বিশেষণত্বাৎ লিঙ্গং গমকং ॥ ৩৪ ॥ 

_. কো»সৌ পরমাত্ম। তমাহ শৃণোতীতি ইমং স্ফোটং অৰান্তং ওক্কারং. নু জীব এব 

তং শৃণোতু নেত্যান স্ুপ্ঠশ্রোত্রে কর্ণপিধানাদিনাহ্বৃত্তিকেপি শ্রোত্রে সতি জীবন্ত করণা- 

ধীন জ্ঞানত্বাৎ ন তদ। শ্রোতা তছুপলন্ধিস্ত তশ্ত পরমাস্ম দ্বারিকৈবেতি ভানঃ ঈশ্বরস্ত নৈবং 

যঃ দৃক শুঁজেপীজিযবর্থে দৃকৃজ্ঞানং বসা হথাহি সুপ্তো যদাশবং শ্রত্ব|। এবুধ্যতে 
শিপ সাত আজ পা শপ পিস শশী পিপিপি তপতি পাপ ০৮ পপ আপ শাপস্পা | পাপী ২ 

সপ আত 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

লিজি' বোধ দ্বার'। অনয়ব রূপং বা ॥ ৩৪ ॥ 

|. নন্থ তত্ত শবান। সদান্তিত্বে কিং প্রমাণং। কর্ণে পিহিতে শ্রবণমেবেতি। চেৎ 

হঙ্কারাদিকমাপ শ্ররতে | তথ! সুপ্তোজাগ্রদেব বাহুতি সতম্রেণাপাবধাপয়িতুং যে। ন শকাতে 

তেনতৃ জন্ম বধিরেপেক্ত্িয়াভাবাৎ নশ্রীরত এ? সঃ তত্রাহ শৃণোভীতি। ষঃ পরমাত্ম! 

স্বপ্তে শ্রোত্রে চকারাৎ অস্ুপ্তেতি শণোতি তহ জীববদিক্ট্িয়াবস্থ। নান্তীত্যাহ। শুন 

দৃগিতি। অপাণি পাদ ইত্যাদি বনি জ্ঞান বল ক্রিয়াচেতি শ্রুতেঃ। তত্র হেতু 
শর (৫ পিএ ০০ 

দৈবিক আধিভৌতিক মালিন্ত হইতে মু হইয়া অপুনর্ভব মুক্তি লাভ 
করেন ॥ ৩৩ ॥ 

অনস্তর সেউ নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব স্বয়ং হৃদয়ে রাস 

| ত্রিমাত্র ওক্কার উৎপন্ন হইল, যাহ! পরমাত্মা ভগবান্ পরক্রচ্মের বোধের 
দ্বার স্বরূপ ॥ ৩৪ ॥ 

পিধানাদি দ্বারা কর্ণরৃত্তি আচ্ছাদিত হইলেও অথবা ইন্জরিয়বর্গ শুন্য 

হইলেও যে অবাধিত জ্ঞান এই শ্ফোট.রূপ অব্যক্ত ওষ্কারকে শ্রবণ 
করেন, তিনি পরমাত্মা, অর যাহ। দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং 
ঠা যা 



র্ 
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যেন বাধ্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥ ৃ 

স্ব ধানে ব্রহ্ধণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাতনঃ | 

স সর্ববমস্ত্রোপনিষদ্ধেদ নীজং সনাতনং ॥ ৩৬ ॥ | 

তম্ত হাসং স্ত্রয়োবর্ণ৷ অকারাদ্য। ভূগৃদ্হ | ৰ 

ূ 

সপ পাস্তা সা শা পিশশীপীা শাই পি শিপ পাপ | পা কপাল (৭ পি পশ্প  পাপীসপ শপ পবপপাআলঠ 

ন তদা জীবঃ শ্রোত1 লীনেক্দ্রিয়ত্বাৎ অতো! যন্তদ| শব্ং শ্রত্বা জীনং 'গ্রবোধয়তি স যথ। 

পরমাত্মৈব তদ্বং কোপাবোঙ্কারস্তং বিশিনষ্টি সার্ধেন সেন বাকৃ বুহতী বাজাতে যহ্থাচ জ্দ- 

-স্বাকাশে আত্মনঃ মকাশাদ্যক্তিরভিব্যক্তিঃ ॥ ৩৫ ॥ 

কিঞ্চ স্বধায়ঃ স্বন্তাশ্রয়ঃ কারণং যদ্বক্ধ ততল্ত কিঞ্ পরমাত্মাংশ ভূত সমস্ত দেবতা] 
ঝাচকোপীত্যাশয়েনাহ স ইনি নর্ধমনত্রাপামুপনিষন্রহন্তং নুক্মকূপমিতার্থ: তত্র হেতুঃ 

বেদানাং বীজং কারণং বীজত্বেপাবিকারিহামাত অনাতন* সদৈক রূপং শ্ দ্ধ! 

ব্ূপত্বাৎ ॥৩৬॥ ূ 

ই্দানীং ততঃ সর্ব প্রপঞ্চোৎপন্তি গ্রকারমাহ ভঙ্গ হীনি ত্রয়ন্ত্রি সংখা! যুক্ত! ভাবা । 

ধৈ রক।রৌকার মকারৈ ধা্ধ্য্তে'তৎ কারণত্বাৎ হানেবাহ গুণাঃ সত্বাদর়ঃ নামানি খগ্যজুঃ ূ 

ক্রুমমন্দ্ডঃ । 

মাহ। যেন বাগাদীক্ত্িরমপি বাজাতে। যন্ক চাত্বনে! ৰাক্কিঃ কারারূপেণাবিরভাব: শবকাশয় 

আকাশঃ কিমুত ্পর্শাদ্যাশ্রয়ে! বাযুা্দিরিতার্থ:। তন্মাজ্জীবস্ত তদুপাননয়া তদন্ুগ্রহেণৈব 

শৃণোতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ ূ 

সাঙ্ষান্থাচক ইতি। মায়াবাদিনামিব লক্ষণানাদৃত1। 'ওমিতোদ ক্ষণে নির্দিষ্টং নামেনি ৰ 
শ্রুতেঃ ॥ ৩৬ 

ত ইতি স্বর উদাত্তাদয়ঃ ৷ হস্ব দীর্ঘাদয়স্ত সপ্নতা অচঃ | 

হ্ৃদয়াকাশে আত্মা হইতে যাহ] প্রকাশিত হয়, তাহাই ক্ফোট রূপ 

ওষ্কার ॥ ৩৫॥ ্ 

তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্া ব্রচ্ষের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ, এবং সমুদ্রায় 
বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজ স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥ 

_ ছেভার্গব! অনন্তর সেই অব্যক্ত স্ফোট রূপ ওঞ্কারের অকার 

উিকার.মকার এই তিনবর্ণ প্রকাশ হইল. এবং সেই ব্ণনতরয় ক্রমশঃ 

হত... 3 পপ, ৮ ০ ৮ 

] 

| 

ূ 

] 

] 

বিদর্গাদয়ন্চত্বংরশ্চ। ূ 
] সপ “৬ স্পা শ শপ ০ সাপ্পাপস্প্্ষ্প পপ পাপিপসপি্প পপসপাপি  সপ সপ জে পা শী পি আজ 



১২ ৬ম ] শ্রীমঙ্ঠাগৰতম্ । ৭৭ 

ধার্ধ্যন্তে যৈস্ত্রয়ে। ভাবা গুণানামার্থরৃভয়ঃ ॥ ৩৭। 
ততোহক্ষর সমান্দায়মস্থজন্তগবানজঃ ।. 
অন্তস্থো্ব স্বর স্পর্শ হ্রন্ব দীর্ঘাদি লক্ষণ ॥ ৩৮॥ 

, তেনাসৌ। চতুর! বেদাং জ্চতুভির্বদনৈ বিঁভূঃ | 
সব্যাহ্ৃতিকান্ সোঙ্কারাং শ্চাতুহেণীত্র বিবক্ষয়! ॥ ৩৯॥ 
পুত্রানধ্যাপয়ন্তাংস্ত মহ্র্ষান্ ব্রহ্মকোব্দান্। 
তেতু ধঙ্খেপদেন্টারঃ স্বপুভ্রেভ্যঃ সমাদিশন্ ॥ ৪০ ॥ 

8০প্োপি পাপ সপ সপ পি আপ ৪ 

সামানি অর্থ! ভূভূবঃ শর্লোকা: বৃত্তরে। জাগ্রদাদ]াঃ ॥ ৩৭ ॥ 

ততস্তেভো। বর্ণেভাঃ অক্ষরাপাং সপায়ায়ং সমাহারং তমেবাহ অন্তস্থ! যরলবা: উক্মাগঃ 

শষসহ!ঃ স্বর অকারাদ্যাং ম্পর্শাঃ কাদয়: হন্বয দীর্ঘাশ্চ আদি শবাজ্জহ্বামূলীমাদয়ঃ এব 

লক্ষণং স্বরূপং যন্থ ত* ॥ ৩৮ ॥ 

বিভূম্চতুর্মখ ন্বরূপো। ভগণান অস্থঙ্গদিতি পূর্বপ্তৈবানষঙ্গ: ৷ চাতুর্ছোত্র বিবক্ষয়। 
চত্বারো হোন্রোপলক্ষিহ। খত্বিজ স্চতুর্হো্কারঃ তৈরনুষ্ঠেয়* হৌত্রাধবর্ধ্য সাদিক কর চাতু- 
হোত্রং তন্গিবক্ষয়। ॥ ৩৯ ॥ 

পূজ্ঞান্ মরীচ্যাদীন্ চান বেদান্ চিকেন বেদোচ্চারপাদি নিপুণান্ ॥ ৪ | 
০০০ ১০ তল পু 2 সট ১২-৭১০ ৪ 

ক্রমসন্দভঃ । 

সোস্কারানিত্োঙ্কারম্ত কারণস্তাপি ক।যৌধু পুনকুক্রি বৈধর্যযবস্থ। ৮ভদেন ॥৩৭।৩৮1৩৯'৪০।৪১ 

18২১৩ 
০৯০০০: ৮7০৮৯৮৯০০০৯ 

সত্বাদি গুণ, খগ।দি নাম, ভূরাদি অর্থ এবং জাগ্রদাদি বুণ্তি ধারণ' 
করিল ॥ ৩৭॥ 

তনস্তর ভগশান্ ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তথ্যস্থ, উদ্ম, স্বর, স্পর্শ, তুম্ব ও 

দীর্ঘাদি লক্ষণ অক্ষর সমাহার স্ষ্তি করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 
পরে পুনর্ববার তাহ! হইতে চারি বদন দ্বার! চাতৃর্োত্র কর্মানুষ্ঠঠনের 

নিমিত্ত ব্যাহতি ও ওক্কারের সহিত চারি ঘেদ উৎপন্ন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

এবং €বনদাচ্চারণ নিপুণ স্বীয় পুত্র মহুর্ি'মরীচ্যাদিকে সেই বেদ 
সকল অধ্যয়ন করাইলেন, অনন্তর ভ্ৰাহাঁর। ধর্শোপদেষী হই! ন্থ স্ব 
মাগি তাহার শিক্ষা দিলেন ॥ ৪০ ॥ 

রঃ | ৪6 
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১ তম এপস সপন 

তে পরম্পরয়া প্রাপ্ান্ততচ্ছিযোর্ধতত্রতৈঃ । 
চতুরযুগেষথ বস্তা দ্বাপরাদে মহর্ষিভিং ॥ ৪১ ॥ 
ক্ষীণায়ুমঃ ক্ষীণ সন্তবান্ ছার্দোধান্ বীক্ষ্য কালতঃ। 

বেদান্ ব্রহ্গর্ষয়ে ন্যস্তন হৃদিস্তাচ্যুতচোদিতাঃ ॥ ৪২ ॥ | 
অন্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান, লোকভাবনঃ | 
ব্রগেশাদো লোৌকপালৈ ধাচিতো ধর্ম গগুয়ে ॥ ৪৩ ॥ ৰ 
পর!শরাৎ সত্ন্ত্যামংশাণশ কলয়। নিভূঃ 

অবতীর্ণে যঙগাতাগ বেদ" চকে চতুবিধং ॥ ৪৪1 
ূ 

শ্্দ শা সী সী শসা শিস শট সি কপাট পপ পা পপ নতি 

এবং চতুষুগেষ প্রাপা ছাপরাদৌ ছ্বাপরমাদি ধর্জ তদ*শ লক্ষণন্ত কাল তন্মিন্ 
স্বাপরান্তে বেদবিভাগ গ্রামিদ্েঃ শান্থন্থ সমকাল ব্যাসানস্ডার গ্রনিদ্ধেশ্চ ব্যস্ত! বিভক্কাঃ ॥৪১ 

তত্র ভেতঃ ক্ষীণায়, ষে! জনান্ চর্বি গুকষ বুদ্ধি প্রভনত্বাদনাদরণীয়* শ্াদিহাশঙ্কাহ | 

জদিন্যেতি 7 ৪২ ॥ | 

এনং সামগান্ততো। বিভাগ জি বৈবস্বত মন্বস্থরে বিশেনতে। নিক্ষপরিতু মাহ 
অশ্মিনপীতি ॥ ৪৩ ॥ 

অংশে! মায়। তল্ত! অংশঃ সন্ধ' তশ্ত কলয়। অ*শেনাবন্তীর্ণঃ.সন্ ॥ ৪3 ॥ 
মপকপিশেপিসীশিস  আপপসিশপিসা | পপ শশী পিপি পা শি পা পিপিপি আউট শিস সপ পপ | পি জপ পাস পিপি পপ পাশপাশি শী শা পপ শা পপি | পি শিপ জীপ? উপ আপা পপ | আন সপে শপ পাপা পনি | ৯পিপ 

ব্রমমন্দর্ভঃ | | 

অ'শে। নহাপুরুষঃ তশ্তংশে! বিষুঃ। তশ্ত কলয়া অ'শেন বিভূ ভগবান্ 1838818৬1৪৭ 

চি521712287115115128 ৫৬1৫৭॥ 
পাকি | এপাশ 

০০ 

পরে তাহাদিগের শিষা প্রশিষয ক্রমে  চতুযু্গে পরম্পর তাহা প্রাপ্ত 
হইলেন, অনন্তর দ্বাপরাস্তে মহর্ষিরা বেদ সকলকে ক্রমশ বিভত্ত 
করিলেন ॥ ৪১ ॥ 

কারণ মহর্ষিরা কাল সহকারে লোক সকলকে ক্ষীণাযু দুবদ্ধি ও 
হীনবল দেখিয়! হৃদিশ্থিত অন্তর্ধামি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে 
বিভক্ত করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

হে ক্রক্ষান্। এই লময়ে ধর্ম রক্ষ। করিবার নিমিত্ত ত্রক্মাদি লোক- 
পাল কর্তৃক ধর রক্ষার্থ প্রার্ধিত হইয়! ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ ॥ ৪৩ 

পরাশর 'হইতে সত্যবতীর গর্ডে অংশ কল! রূপে অবতীর্ণ হইয়া 
'বেদকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিলেন ॥ 38 ॥ 

সহ. ০০৯ ১,০০2 0 
জা ীপীটি তাঁিশিশ এ 



শি রা ১] 
(১২ক্ক ৬ম] ঈ্ীমস্তাগৰতমূ। ৭৯ 

প্র পপ পপ পপ শপ শপ? পপ শি | পিপিপি পপ সপ অপ 

খগর্ব যু সাক্মাং রাশীনুদ্ধত্য বর্গশঃ | 

চতত্্রঃ সংহিতশ্চন্রে ম কম পিগণ। ইব ॥ 8৫8 
তাসাং স চতুরঃ শিষানুপাহুয় মহামতি | 

একৈকাং সংহিতা ব্রন্মন্নেকৈকন্মৈ দদৌ বিভূঃ ॥ ৪৬॥ 
পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহবচাখ্যাযুবাচহ। 
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগদাখাং যজুর্গণং ॥ ৪৭ ॥ 
সান্নাং জৈমিনয়ে প্রাত তথ! ছন্দোগসংহিতাং 
অথর্ববাঙ্ষিরসীং নাম স্বশিষ্যায় হমন্তবে | 

পৈলঃ স্ব সং হিতামুচে ইন্দ্র প্রমতয়ে ফুনিঃ | 

চাতুর্বিধামাহ খগিতি খগাদি মন্ত্রাণাং রাশীন্ বর্গশঃ তত্বৎ প্রকরণ ছে দৈত্য যথ! 

নেকবিধমপণিরাশেম ণিগণাং পল্মরাগাদয়ো! বিবিচ্য উদ্ছিয়ক্ে তদ্দছুত্ধ তা তৈ মক্তৈশ্চতজ্ 

খগাদি সংহিতাশ্চক্রে ॥ 8৫ | রর 
তাসাং স*হিতানা" মধ্যে একৈকাং ॥ ৪৬ ॥ 

খক্ মমুদার রূপত্বাৎ বহব্ চাখাং নিতরাং গ্রঃশ্লষেণ গদামানত্বাৎ নিগদাখ্যাং ॥ ৪৭ ॥ 

ছন্দঃগ্ন গীয়মানত্বাৎ ছন্দোগাখ্যাং স*ভিতাৎ তত্র খগ্েদ শাখা বিভাগমাহ পৈল ইনি । 

সবমংহিতাং দ্বিধ! বিভঞ্জা উন্ত্রগ্রমতয়ে বাস্কলোপি স্ব সংহিন্ভাং চতৃর্ধা বান্ত বোধ্যাপ্দিভ। : 

এবং সামান্য মণির খনি হইতে পদ্মরাঁগাদি মণি উদ্ধাবের ন্যায় । 

খক্ যজুঃ সাম অথর্ষ্বের রাশী হইতে বর্গক্রমে মন্ত্র সকল উদ্ধার করিয়। ৃ 

সেই সকল মন্ত্রেতে চারি সংহিতা! করিলেন ॥ 8৫॥ 

* পরে মহামতি কৃ্ণদৈপায়ন চারি জন শিষ্যকে আহ্বান করির! ; 

এক এক জনকে এক এর সংহিত। প্রদান করিলেন ॥ ৪৬॥ 

প্রথমত বহবূচ নামক খথেদ সংহিতা পৈলকে শিক্ষা দিলেন, পরে 
নিগদাখ্য যজুব্েদ দংহিতা বৈশম্পায়নকে উপদেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ 

ছন্দোগ নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে কহিলেন এবং আক্গী- 

রঙ্গী নামধেয় অথর্বব সংহিতা স্থমস্তকে অধ্যয়ন করাইলেন।. পরে পৈল 
স্বীয় সংহিত। দুই ভা করিয়া! ইন্দ্প্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন 

৫ 88 



| ১ 
৮০ শীমন্তাগবতযূ। [ ১২ক্ক ৬অ 

পপ পপি সপ পর ্ অপ, 

বাস্থলায়চ সোপ্যাহ শিষ্যেতাঃ স র“হিতাং স্বকাং। 

চত্ুর্ধাব্যস্ত বোধ্যাঁয় যাঁজ্ৰবন্্যায় ভার্গব | 
পরাশরা যা গ্রিমিত্রায়েন্দ্রপ্রমতিরাক্মবান্। 
অধ্যাপয় সংহিতা স্বাং মাওুকেয়ম্বষিং কবিং। 
তন্ত শিষ্যে। দেবমিত্রঃ সৌনর্ধ্যাদিভ্য উচিবান, ॥ ৪৮ ॥ 

মাকল্যস্তৎ স্থৃতঃ স্বাস্ত পঞ্চধা ব্যস্ত সংহিতাং। 

বাত্ন্ত মুদগল শালীয় গোখলা শিশিরেদ্বধাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

জাতুকর্ণস্ত তচ্ছিষ্যঃ স নিরুক্তাং স্ব সংছিতাং। 
বলাক পৈল জানাল বিরজেভ্যে। দদৌ মুনিঃ ॥ ৫০ | 

সপ কাস 

শতুর্ভাঃ শিষোভা আহ হে ভাগ্গব ইঞ্জ প্রমি্িরপি স্বাং সংহিাং স্বস্থতং মাও্কের 

মধ্যাপয়ামাস হস্ত মাওুকেয়ন্ শিষো! দেবমিত্রঃ ॥ ৪৮ ॥ 

তৎনগুতো। মাগ্ুকের সহঃ সাকলো। বাতম্তাদিবু পঞ্চন্ অধাৎ তানধ্যাপয়ামান 

ইতার্থ: ॥ ৪৯ ॥ 

তচ্ছিষাঃ সাকলা শিষাঃ ম্বাং স*হিততাং ত্রিধ। বিভজ্য চতুর্থ: বৈদিক পদার্থ -ব্যাখ্যান 
রূপং নিকক্রঞ্ণ রুত। বালকাদিভ্য শ্চতুর্ভো। দদৌ ॥ ৫* ॥ 

এবং বান্কল তাহা চতুদ্ধী বিভক্ত 'করিয়! বোধা, যাজ্তবজ্কা, পরাশর 
ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষাকে উপদেশ দিলেন এবং ইন্দ্রপ্রমতিও 
স্বীয় পুন মাখুঁকেয় খষিকে ও মাণ্ডকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌনভর্য্াদিকে 
অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৪৮ ॥ 

পরে মাণ্ডুকেয়ের পুন্ধ সাকল্য সেই রা পাঁচ ভাগ করিয়। 
বাঁৎস্য, মুদ্গাল, শালী, গোখল্য ও শিশির নামক পাচ শিষ্যকে প্রদান 
করিলেন ॥ ৪৯॥ 

নাফল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ স্বীয় সং হিতাকে তিনভাগ করিয়া নিরুজের 
৷ সহিত বলাক, পৈল, -জাবাল ও বিরজ এই চারিজনকে ' শিক্ষা 
দিলেন ॥ ৫০ [0 



যা. 
১২ক্ষ ক্স] স্ীফ/গবতমূ । ৮৯ 

বাস্ষঞ্ি প্রতিশখাভ্যোবালিখিলা খ্যসংহ্তাং ॥ 
চজে-বালায়নি ভরজাঃ কাশীরশ্চৈব তাং দধুঃ ॥ ৬১ ॥ 
বহব্চাঃ সংহিতা হোতা এভি ব্রন্গর্ধিভিন্বতা। ৰ 
শুত্ৈতচ্ছন্দসাঁং ব্যাসং সর্বপাপৈঃ 'প্রসুচাতে ॥ ৫ | 
বৈশম্পায়ন শিষ্যা বৈ চরকাধ্রর্ধ্যবোহভধন্ । 
যচ্চের ব্রন্মহত্যা।ংহং ক্গপণং স্বগুরোভ্রতং ॥ ৫৩। 

যাজ্ঞবন্থ্যস্ত তচ্ছিষ্য আহাছে। ভগবন্ কিয় । 
০০০ 

বাক্ষলি পূর্বোক্রপ্ঠ বাস্কলন্ত পুত্রঃ গ্রাতিশাখাভা উদ্ সর্ব শাখাত্ব: বালায়ড (দেয়ে! 

দৈতা। স্ত।ং দধুঃ অধীতবস্তঃ ॥ ৫১॥ 

খকু শাখোপমংহার পুর্ববক* চচ্ভ,বণ ফলমাত বহ্ব্চা! ইতি এতচ্ছলাসাং এতেবাং 
ছন্দমাং ॥ ৫২ 

যযুর্বেদ তৈত্তিরীয় শাখোৎপত্তেঃ গ্রস্তাবমাহ বৈশম্পার়ন শিষ্য ইতাদিনা, চরক লা 

নিকুক্তিমাহ যদঘন্মাচ্চেরুরিতি ব্র্গহত্যা কপমংহঃ ক্ষপবতীতি তথ! তৎ শ্বগুরোরল্থুষ্তেযং 

ব্রস্তং তচ্চরণাচয়কা ইতার্থ: ॥ ৫৩॥ 
তচ্ছিযো! বৈশম্পায়নশিষাঃ অল্প সারাপাযেতেষাঞ্রিতেন কিয়ৎ তুহ্শ্চয়মছং 

পরে বাক্ধলের পুত্র বাক্কলি উক্ত সর্বব শাখ! হইতে সংগ্রহ করিয় 
এক খনি বালিখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তত করিলেন এবং বালায়নি, 
ভঙ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা অধ্যয়ন করিল ॥ ৫১৪ 

এই সকল ক্রন্র্ষির। পূর্বোক্ত এই খর্েদীয সংহিতা সকল ধারণ 
কয়েন, যে ব্যক্তি এই সকল ছন্দে! বিভাগ মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ 
করেন, তিনি সর্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়েন ॥ ৫২॥ 

ষ্ুর্রবেদ সংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগের নাম অধ্াঘু্, 
আফরব্রঙাতত্যা জমিত পাপ ক্ষয় সাধন স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় অত খ্ারণ 
করাতে ত্তীহাঙগিক্সের অপর এক নাম হয় রক ॥ ৫৩। ৰ 
. এ ব্রতাচরণ কালে 'যাজবন্ছ্য পম ভাহাঁর অগ্ঠ এক জন পিষ্ট) 

 ইীনিরিরনাররারারানিরিনারারারাত . রি 
( ১৯ ) 



০ স্পরাস্প 
০০০০ এ "সা পম রররর্স্ুস 

৮২ জীমদ্কাগবতমূ। [ ৯২৬ ূ 

চরিতেনায্সমারাথাং চরিষ্যেহং মৃচুশ্চরৎ ॥ ৫৪ ॥ 

ইত্যুক্তে। গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাসলং ত্বয়। 1 . 

বিপ্রাবমন্ত্রা শিষোণ মধধীতং ত্যজা্বিতি ॥ ৫৫ ॥ | 

দেষরাত স্থতঃ সোপি ছর্দিত্বা যজুষাং গণং। 

ূ 

ৃ 

ৰ 

পাপ স্্্ 

ততো গতোহখ মুনয়ে। দদৃতভ্তান্ বন্তূর্গগান. ৫৬ ॥ 
| য্ুংষি তিতির! তৃত্বা তল্লোনুপ তয় দছুঃ । 

| তৈস্ভিরিয় ইতি যযুঃ শাখ। আগন.ভপেশলাঃ ॥ ৫৭ ॥ 

 টন্লিষ্যামীতি ॥ ৫৪ । 

. বিপ্রাণামবমন্ত্র। অথঙ্ঞ! কর্ত। মততোধীতমাণ্ড তাজেতি ॥ ৫৫0 

_ দেবয়াত সুতো যাজ্ঞবন্কাঃ॥ ৫৬ ॥ 

ছ্দিতষ্টাধলং বি রূপেগানুচিতমিতি ভিত্তিরাঃ পক্ষি বিশেষ তৃত্ব। আদছঃ ততস্ত 
উতৈতিরীয়। ইতি প্রসিদ্ধাঃ স্থুপেশল। অতিরম্যাঃ বহু বচনমবাস্তর ভেদ বিবক্ষয়। ॥ ৫৭ ॥ 

| ক্কহিলেম, অছো৷! ভগবন্! এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা 

আপনার কি হইবে, আমি ইহা হইতে সুছুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া | 
আপনার পাঁপ ক্ষয় করিব ॥ ৫৪। 

ইহা শ্রবণে তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, | 

ফাঁজবকক্য! তুমি আমার শিষ্য হইয়! ব্রাহ্ষণগণের অধমানন! কর, 
। অতএব তূমি আমার নিকট যাহ অধ্যয়ন করিয়াছ শীত্র তাহা পরিত্যাগ 
করিয়! এস্থান হইতে দুরীভৃত হও ॥ ৫৫ ॥ 

তখন দেবরাত পুত্র যাজ্ঞবন্ধ্য অধীত যন্ুর্গণ বমন ষি দিয়া 
তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন, অনস্তর মুষিগণ সেই উদগীর্দ যনর্গপকে 
দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৬ ॥ রর 
এবং খবিগণ তদ্ধিযয়ে লোদুপ হইয়া ভিত্তিরি রগ ধারণ করত সেই 
য্ু্পকে উদরস্থ করিলেন, গাবহধি দেই রমণীয় যু শাখার নাম 
উত্তিরীয় হইল ॥ ৫৪. 



ঠহস্ক ওক ] ভীমতাগষতম্। 

যাঁজবন্থযন্ততো জান, ছল্সা ক্চোধিগাঘেষরজ ২. 
গুয়োরবিষ্যসাদানি লৃতপদ্ছেতর্কমীখরঃ ॥ ₹৮? 
যাজ্তকন্কা উবাচ ॥ 

গঁ9নমে। ভগবতে আদিত্যায়াখিল জগতামাক্ 

গ্বরূপেগ কালম্বরূপেণচ চতুষিধি ভূতনিফায়ানাঃ 
্রন্মানদি সন্ত পর্যাস্তানাহস্তক দয়েখু বহিইপি চা শ 
ইব উপাধিনা দাবর্ধীয়মানো। ভগবানেক এব ক্ষণ 

লবনিমিষাবয়বোপচিত সংবতৎসরগণেবাপায়াধান 
| 

কাণ্মাধান্দিনাদি শাখ। গ্রসঙ্গমাহ যাজ্ঞবন্ধা ইত]াদিন। গুরে। বৈশস্পায়নষ্ত ব্যাসেন 
বিভজ্যান্কত্বাৎ অবিদযমানানি অধি অধিকানি গবেষরন্ হৃপতস্থে সম্যক তৃষ্টাৎ ঈশয়ং 
মান নাবায়ণং ॥ ৫৮ ॥ । 

ওঁ নমো। ভগবতে ভূ" আদিল্কার যে। ভবানেক এব ইমা লোকযাঁআাম খহী- 
তান্বয়ঃ । তর্দেব দর্শয়তি অখিল অগতানাত্ম স্বরূপেণান্ত হাদয়েু কাল শ্বরপেণ বহিষ্গপ' 
বর্তমান ইন্টি অখিলজগতামিতান্ত প্রপঞ্চঃ চতুবিরধেচি ভ্াদরাস্তরবর্তিত্বেপি ভীববন্তেমো 
পাধিন! অবাবধীয়মানঃ প্রনাচ্জাদামান: কাল স্বরূপেখেতান্ত গ্রপঞ্ঃ কণেতি ক্ষণ 
লবাদয়ে। যে অবয়ব স্তৈরুপচিতাঃ সন্বৎসর! স্েষাং গণেন প্রতাামপামাধানং শৌধধং, 
বিনর্গে। রি স্তাভ্যাং বন্ধ! অপাং বে্দোনাং তথ!5 শ্রুতিঃ গগ্ভিঃ পূর্বক দিতি দেও ঈীযতে 

ক্রমসনর্ভ: । 

ঈত্বরমিতি। তদনর্যামাভেদেজ ভাবামানয়ি ভার্থঃ | ৫৮৫৯ 1৬০1 ৬৯। ৬২1 ৬৩1%81৬৫| 

এ দিকে ঘাজ্রবম্ক্য, যে সকল যন্তুর্গণ বৈশম্পায়নের নিকট নাই 
'র্থাৎ ব্যাস যাহ স্াহাকে বিভাগ করিয়া কহেন নাই, তাঁহা অন্বেষণ 
'করিয়। লইয়! ঈশ্বর রূপে সূর্ধের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন 8৫৮ 

যাত্বন্থ্য কহিলেন, হে ভগবন্ আদিত্য! আমি তোমাফে-প্রপার 

করি) ভূমি এক মাত ইইয়াও-আক্জাদি অন্ত পর্ন চতুর্ধিধ ভূত সগুহ্ে 
অন্তর্বানে আকাশের ম্যায় নিরুপাঁধি রাতপ বর্তমান ও অনিল জগতের 
আত্ম 'ণে কাল স্বরূপে 'অবস্থিত এবং ক্ষণ লর দিখেষ দুরুর্ভাবি ৯১১, 

টি 



শ্রীমন্ভাগবতমৃ। [১২স্কঙগগ] 

বিসর্গাত্যামিমং লোৌকযাত্রামন্ুবহৃতি ॥ ৫৯৪ 

স্বয় বিধিনোপতিষ্ঠষানানামখিল ছুরিষ্ত রুজিন 
বীজাবভর্জন ভগবতঃ সমভিধীমহি তপনযধস্চলং ॥ ৬০ ॥ 

য ইহ বাব স্থিরচর নিকরাণাং মিজনিকেতনানাং মন 

ইন্ডরিয়াহগণ।ননাজনঃ স্বয়মাত্বাস্তর্যামী প্রচোদয়তি ॥ ৬১ ॥ 

য এবেমং লোকমতি করাল্বদনান্ধকারমংজ্ঞাজগর 
৯ সা... ০৯৩০০০৬০৯০৬ পপ ৭ পা জকি পন জপ পািজ পিসী পেস্ট তি শিশিস পশ শি স্পশিস্পি শী শপিপাপিপ্পপীশীপিশ পাশে পশ শসসিশিসী ২ 

যছুত বাব ধিবুধর্ষভ সবিতরদ স্তপতমুসবনমহরহা! 

র 

যুর্বেদে তিষ্ঠতি যধোহূঃ মামবেদেনান্তময়ে মহীয়ছ্তে বেটদরশৃন্ত জিভিরেভি: ত্য 
ইত্যনেন গায়ত্রী প্রথম প|দৌোক্জ বরেগ্তানুবর্ণিতা ॥ ৫৯1 

দ্বিতীয় পাদধান্ুবর্ণনেন ভ্তৌতি যছুত্তেতি হে বিবুধর্ষভ হে মনিতঃ যদপাদে। ভগবত 
গ্তব মগ্ডলং তপতি তৎ সমধীমহি সমাগাভিমুখোন ধ্যায়েম পুন শ্তখৈব মন্বোধনং গাতা্ং 

ক্রিমবনং বৈদিকমার্গেণ স্তবতাং ভক্তানাং যান্যখিলানি ছুবিতানি তৎ ফলানিচ বুজিনানি 

দুঃখানি তেষাং বীজং অক্ঞানঞ্চ তেদামবভর্জন বিনাণক ছে তপনেতি ॥ ৬০ ॥ 

তৃতীয় পাধেন স্োতি য ইহেতি যে! ভনান্ স্থাৰর জঙ্গম সমৃহানাং স্বাশ্রপ়াগাং জীবানাং 
মন ইন্জিয় প্রাণ গণান্ অনাত্মনে জড়ান্ স্বয়মা ক্মৈবান্থর্ধামী মন্ গ্রচোদয়তি গ্রবর্থথয়তি ॥৬১ 

তৃতীয় পাদমেব মণ্লস্থ পরতয়1 ব্যাচক্ষাণ স্কৌঠি যএক এবেছি ২ য এক এব বা 

বি 

নে 

পসরা জপ ০০ শী শী হাটি জর | শিপ পাদ পপ পা | পিপল তি 

রূপ সন্বতসরগণ বারা ৭ জল আদান গুদ।ন করত লোক যাত্রা 1 নির্বাহ 

করিয়া থাক ॥ ৫৯ ॥ 

ছে বিবুধর্ষত! হে সাবিতঃ! হছে তপন! তুমি নিত্য নিত্য 
ত্রিসন্ধযায় বৈদিক বাকা দ্বারা প্রাস্তোতা ভক্তদিগের অখিল ছুরিত ও* 
তৎ ফল ছুঃখ এবং তদ্বীজ ভূত অজ্কঞান নাশক, অতএব তোমার এই | 
তাঁপ জনক মণগ্ডলকে অমি নমাক্ রূপে ধ্যান করি ॥ ৬০ | 

| যেতুমি চরাচর ভূত স্বীয় আশ্রিত জীবগণের জড় স্বরূপ মন ইত্রিয় 
ৃ ও  প্রণিগণের অন্তর্ধামি-রূপে তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্ধে প্রেরণ কর, 

| সেই তোমাকে সমাক্ রূপে ধান করি ॥৬১ ॥ 

1". যে পরম কারুণিক তুমি, অতি করাল বদন অজ্ঞান, নামক, অজগর 
রা 

০০০ ৯ পইরা 



[১৭ক্ক প্জ ] জ্রীমদ্গবতষ্ । ৮৫ 

গ্রহগিলিতং ম্ব্তকমিব বিচেতনমবলো ক্যানুকম্পয়। 
পরম কারুণিক ঈক্ষয়ৈবোশখাপ্যাহরহরনুমবনং 

ভোয়মি শ্বধর্মাখ্যাতআবস্থানে প্রবর্তয়তি ॥ ৬২ ॥ 

অবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীররম্নটতি পারত আশ! 
প।লৈ স্তত্র তত্র কমলকোযাপ্তীলিভিরুপহৃত।হুণঃ 17 ৬৩ 
আথহ ভগবংস্তরচ্চরণ নলিন যুগলং ত্রিভৃবন গুরচভি 

রভিবন্দিত মহুমযাত যাম যন্ুক্ষাম উপসরামীতি ॥ ৬৪ ॥ 

শ্রীসুত উবাচ ॥ 

এবং স্তৃতঃ ম ভগবান বাঁজিরূপধরে। রবিঃ | 
১ পাশা পপ তি জজ ৭ পা পপ পাপপস্পো আপা ক পাপ আজ জপ 

অতিকরাল বদন ষোধন্ধকার সংক্ছো৪জগর গ্রহ্স্তেন গিলি১ং তাতএব মুতকমিব বিচে- 

তনং স্বধর্শাখাং বদাআস(স্থানং 'গ্রতাক্ গ্ণবত্বং তদেব শ্রেয়ঃ তশ্মিন্ গ্রবর্তিয়তি ॥ ৬২ ॥ 

ফিঞ্চ যে! ভবান্ অবনিপতিরিবাটতি গচ্ছন্তি আপাপালৈরিক্্রাদিভি: কমলকোষ যু 

গুতো বাঞজলিভিরপহ্বহ! অরণে। দত্তার্ঘ/ঃ ॥ ৬৩7 

য এবসৃহ স্বং অথ অঠঃ হ স্ফুটং অবাতযামানি অগ্ঠৈর্যথা বদবিজ্ঞাতানি নি যজ্*দি 

তৎ কামোহুং উপসরামি 5জামি ॥ ৬৪ ॥ 

এবং স্তৃতঃ গুমাদিতশ্চ ॥ ৬৫ ॥ 
(সিজদা তি 

সপ 

সপ বট পা. ও ৪ উস জি ৯০ উস ০০ ০৮ ক উপ সপ সা |. ৯ 

রূপ ভয়ঙ্কর হিং্র জন্তু কর্তৃক গিলিত, অতএব মৃতকল্প বিচেতন লোক 

সমুদাষকে দেখিয়। শনুকম্পা বশত অহরহ ত্রিসন্ধায় তাহাদিগকে 
উথান করাইয়। স্বধর্্নাখ্য স্বরূপাঁবস্থায় প্রবৃত্ত কর ॥ ৬২ 

হে ভগবন্। তুমি রাজার ম্যায় অসাধুদিগের উদ্দীপন করত সর্ধবতো- 
ভাঁবে পর্যাটন করিয়া থাক এবং দিকৃপাঁলগণ কমলকোষ তুল্য অগ্তলি 
দ্বারা উপায়ন ধারণ করত তোমার সেবায় তৎপর হয়েন ॥ ৬৩। 

হে ভগবন্। আমি .অন্য লোকের অবিজ্ঞাশ্ষ যুভুর্ভাগ কামনায় 

ত্রিভুবন গুরু কর্তৃক অভিনন্দিত তোমার চরণ কমল যুগলের. ভজম! 
করি ॥ ৬৪। 

সৃত কহিলেন এই রূপে যাজ্ঞবন্ধ্য মুনি কর্তৃক স্তত..হইয়! ভগবাম্ 
3 



গ] . ৯ ও বট পা ও রস শপ এস পপ শা পন | আট জাপা এ সা 

ঙ 

টা 

ভ্রীসন্তাগবতমূ। [ ১২ক্ক. ৬ 

ুংষাজাত ষামানি মুনয়েহদ্বাৎ প্রসাদিতঃ ৬৫ ॥ 
যুর্তিরকরোচ্ছাখা দশ পঞ্চ শতৈবি'ভুঃ 1 
জগূ্ ব1জসং ন্যস্তাঃ কাণুমাধ্যন্দিনাদয়ঃ 1 ৬৬ | 
জৈমিনেঃ সামগম্তামীৎ সমস্ত স্তনয়ো মুনেও। 
সবতন্বাং স্তং হ্ৃত স্তাভ্যামকৈকাং প্রাহ সংহিতা ॥ ৬৭ ॥ 
কপ চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামব্দেতরে। মহান্। 

শিক শন শা পপ পা শপ শিস সপ আস ৮ পা শা ০ পাপ এত সত 

পঞ্চদশ শ।খাঃ শতৈরপরিমিতে নর্তিরকরোৎ, সৈরিতি পাঠে স যাজ্বন্কাঃ তৈর্যজূর্ভি 

রকরোদিতাথঃ জগৃহরধীতবন্তঃ রবিণ। অশ্ব রূপেণ বাজেভাঃ কেশরেভাঃ বাজেন বেগেন 

ব। সংগ্ন্তাঃ তাক্চাঃ শাখাঃ বাজসনী সংজ্ঞাঃ তাঃ শাপ। ইতি ব1 ॥ ৬৬ ॥ 

সাঁমশাখ। বিভাগমাত জৈমিনেরিতি তৎস্থৃতঃ সুমস্থম্থত: তাভ্যাং গুত্পৌত্রাভাং 

ক্রমেণ এটৈকাং প্রা ॥ ৬৭ ॥ 
সাও এপ-৩ সপ. ৮ ৬-০পস্প শপ পপ পা ৮ পাশ কি 

তো জৈমিনেঃ নিয়া মহান্ অনি উ মেখানী সহম্্র স'চিত। রূপং ভেদং চক্রে সায়াং 
পপ (টি পর ৪ ৩ পা পা স্ পা পপাস্পিশী ০ শীশী স্প্মপীি সপ শপ 

ক্রমমন মত | 

বাজননর ইতাত্র গ্রাথমে ব্যাখ্যানে বা পদ্বান্তপ্েচ্যনু স্বারন্ত নকারঃ । বাখ্যাস্তরে অনচি 

চেত্তি দ্বিত্বং ॥ ৬১1 ৬৭। ৬৮ ৬৯। ৭০, ৭১ ॥ 
বা সত. ৮০ বশ ৬০ ক আজ 

পিপি শিট পপ পপ পপ আত পাপা আপ পপ 

সপ এ ৮১ গস সপ ৮ উই ০ ক 

সূর্য। বাজি রূপ ধারণ করত তথায় আবিভূ্ত হইয়! অন্য কর্তৃক অবিজ্ঞাত 

| ষন্তূর্ভাগ তাহাকে প্রসাদ স্বরূপ গ্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ 

বিভূ যাজ্ঞবন্থ্য নৃখ্য হইতে পঞ্চদশ য্জুঃ শাখ। প্রাপ্ত হইয়া! তাহা- 
দিগকে অপরিমিত শাখায় বিভক্ত করিলেন এবহ কাণু ও মাধ্যন্দিন 

প্রস্থৃতি গ্ষিরা দেই অশ্বের বাজস্ শর্থাৎ কেশর হইছে নিঃসৃত শাখ! 
সকল গ্রহণ করিলেন, ধাজন্ হইতে নিঃস্যত বলিয়া তাহাদ্দিগের মাম 

বাজননী হইল ॥ ৬৬॥ 

সামগ জৈমিনির পুজ্রের নাস সমস্য ও সুমন্তর পুত্ত হ্ত্বান্, জৈমিনি 

সুনি সেই পুত্র পৌজ উভয়কে স্বীয় সংহিতা ছুই ভাগ করিয়া অগ্ন্যক্সন 

করাইলেন ॥ ৬৭। 

, 'জৈমিনিত অপর শিষ্য অতি মেধাবী স্থকর্ধা! সামবেদ তরুকে সহজ 

নীট. 



শি শা শিপিপিপপ্মর গত্স চক সপ ৩৪ অজ পা 

রী 
১২ল্ক ৬ম |] ভীমন্ভাগবতমৃ। ৮৭ 

সহুতআ্ সংহিতা ভেদং চক্রে সান্নাং ততো দ্বিজাঃ | 

| হিরগ্যনাভঃ কৌপল্যঃ পৌম্পঞ্জিশ্চ কর্ম্মণঃ 
শিষে৷ জগৃহতূশ্চান্য আবস্তেযা ব্রল্মক্ত্তমঃ ॥ ৬৮ ॥ 

সত নত আজ 

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন পঞ্চ শতানি বৈ। 

পৌল্পঞ্জযাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চোদীচ্যান্ প্রচক্ষতে ॥ ৬৯॥ 
লোকাক্ষির্লাঙ্গলিঃ কুলাঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেবচ । 
পৌম্পঞ্জিশিষ্যা জগূহুঃ নংহিতান্তে শতং শতং ॥ ৭০ ॥ 
কতো হিরণ্যনাভস্ত চতুবি'ংশতি সংহছিতাঃ। 

তং সংহিষ্ভাতেদং তত ভ্তদনন্তরং হ্ুকর্খীণঃ (শিষা একঃ কৌশলো। হিরণানাভঃ পৌশঞ্জি 
ন্ণামৈকঃ তৌ৷ জগৃহতুঃ আবস্তাস্চান্তঃ তত্তৈব শিষাঃ সোহপি জগ্রাহ ॥ ৬৮ ॥ 

পৌপগ্্যাবস্থায়োরপি চকারাদ্ধিরণ্যনাভক্তাপি পঞ্চশতানি শিষা। আসন্ তে ভাবস্ঠীঃ 

শাখা যথাযণং জগৃছঃ তান্ুদীচান্ সতঃ কাংশ্চিৎ প্রাচাংশ্চ গ্রচঙ্গত ইত্যর্থ; যথোক্কং 
বৈষ্ণবে উদ্দীচা। সামগাঃ শিষা। তশ্ত পঞ্চশন্ং স্থৃতাঃ। হিরণানাভাত্তাবহাঃ সংছিত। 

স্তৈদ্ধিজোত্বমৈ:। গৃহীতাস্তেপি চোচান্তে পঞ্ডিতৈঃ প্রাচা মামগা! ইতি ॥ ৬৯ ॥ 

পুনরপি এতেষাং তয়াণাং স্থকর্ম্ণঃ শিব্যাণাং শিষ্যান্থটরঃ শাখা! বহুত্ব' দর্শয়তি 

লোঁকাক্ষিরিঠি ছ্াভযাং ॥ ৭০ ॥ 

কভে। নাম হিরণানাভন্ শিষাঃ শ্বশিষ্যেভা উচে শেষ! অন্াশচাপি যাঃ গ্রজিন্ধাঃ শাখাস্ত। 
পচ শো পপ উপ | ও আজ সাপ পপ পপ পপ 

শাখায় বিভিন্ন করিলেন এবং স্থুকগ্মীর শিষ্য কুশলের পুক্তর হিরণ্য নাভ, 

পৌম্পপ্রি ও ব্রন্মবিৎ আবস্ত্য ইহারা তিন জনে সেই সমুদায় সাম 
শসংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ৬৮ | 

উক্ত পৌম্পঞ্রি, আবন্ত্য ও হিরণানাভের উত্তর দেশীয় পঞ্চ শত 
'শিষ্য তৎ সমুদদায় শিক্ষ। করেন এবং ভীহার1 আবার অন্য উত্তরদেশীয় 

ও পূর্বব দেশীয়দিগকে অধ্যয়ন করান ॥ ৬৯॥ 
 গরে লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কু্বীদ ও কুক্ষি নামক পৌম্পঞ্জির 

পচ শিষ্য, এক'এক জন শত শত সংহিত। কণ্ঠগ্থ করিলেন ॥ ৭০ 
.. হিরগ্যনাভের শিষ্য কৃত স্বীয় মংহিতাকে চতুর্বিংশতি খণ্ডে বিভক্ত. 

০০৮ ৫ সপ আপা লালা শপ 
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৮৮ স্রীমপ্তাগবপ্তম্। [ ১২স্ক ৬ 
ব্পস্০ সদ সপ আস আপ পি সপ আট এ ০৯৩ ৯০৮ সাপ ০৫৮৯ ভি ০০ আপস সপ | এজ, 

শিষ্য উচে স্বশিষ্যেতঃ শেষা আবস্ত্য আত্মবান্ ॥ ৭১ ॥ 

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং দ্বাদশদ্বন্ধে 

শাখা প্রণয়নং ষষ্টোহধ্যায়? ॥%॥ ৬॥%। 
হীসৃত উবাচ | ॥ 
অথর্বিৎ স্থমন্ত্রশ্চ শিষযমধ্যাপয়ৎ স্বকং। র 

হহিতাং সোপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান ॥ ১। 
পম্পাশীপীসপল ০ স্ সপ শত 

আনম); প্শিয্োক্তা উচ উতি ॥ ৭১ ॥ 

॥&1 ইতি দ্বাদশে ষষ্ঠ; ॥%। | 

সগ্ুমেহধর্ব বিস্ত)রঃ পুবাণ বমনং ততঃ । পুরাণ লঙ্ষপাদীনি ফলং ভগবত: শ্রাতেঃ ॥* 

ক্রম গ্রাণ্তমণর্ধ বেদে বিভাগমাছ শিষ্যং কবন্ধ নামানং শ্বকীযাং মংহিহ্াং সোইপি 

শিষ্যোপি তাং দ্বিধ। বিভজ) ততুকং বৈষ্ণবে অথর্বাবেদং স মুনিঃ দুমন্ত রমিতছ্যাতিঃ। ! 
শিষামধ্যাপয়ামান কবন্ধং সোপি 'তং দ্বিধা। কাত বেদদর্শায় তথাপথ্যায় দতবনিতি 0১৪ 

ক্রমসনর্ভঃ ৷ 

॥ক* ॥ ইতি দ্বাদশ ব্মসনর্ভে বষ্ঠ;ঃ ॥*%॥ 

পপ স্পা আগ পা লস সী সপে পি শিপ শন আস জঞ। আ পপ 

করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন ও তীহার টগর স্বীয় শিষাদিগকে 
অধ্যয়ন করাইলেন, পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল সে সমুদয় 
আবস্ত্য শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন ॥ ৭১॥ 

॥%॥ ইতি দ্বাদশ ক্কদ্ধে ষ্ঠ ॥%॥ 
সপ্তম অধ্যায়ে অথর্বব বেদের বিস্তার, পুরাণ বিভাগ ও ওল্লক্ষণ 

এবং ভাগবত শ্রবণ ফল কথন ॥০ ॥. 

সৃত কহিলেন অধর্বববিৎ দুঁমত্য কবন্ধ নাসক শিষ্যকে স্বীয় সংহিত! 
অধ্যয়ন করাইলেন এবং কবদ্ধ তাহাকে ছুই ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদ 
দর্শ সংজঞক শিষ্যঘয়কে শিক্ষা দিলেস। ১। 



৯ পপ পো পাশ শীট স্পা পসরা পপ ০, ও ৮ পপ পা 

গু 

থপ আপ পাপ পপ থা সপ পপ ত | পাপা শা 2 

৪ 

১২ক্ক ৭জ ] জীমন্ভাগবতম্ । ৮৯ 

শৌন্কারনি ব্রদ্ধবলিমেঁদোষঃ পিললায়নিঃ | 
বেদদর্শন্য শিষ্যান্তে পথ্যশিষ্যা নথো শৃগু। . 

কুমদঃ শুনকে! ব্রন্মন্ জীজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ ॥ ২॥ 

বন্রঃ শিষ্োহথাঙ্গিরসঃ সৈদ্ধবায়ন এব চ। 

অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণাদ্য। স্তথা পরে.॥ ৩ & 
নক্ষত্রকল্পঃ শাস্তিশ্চ কশ্যাপাজিরসাদয়ঃ | 

এতে আধর্বণাচা্যাঃ শুধু পৌরাণিকান্মুনে | 
ভ্রষ্যারুণিঃ কশ্তপশ্চ নাবর্ণিরকৃতব্রণঃ | 

শখ 

ূ ূ 
ন্ 

| | | 
রি! 

| সপ পাপা পপ পপ পপ - ক ০ সপ পপ উপ সপপপাা্প পপ 

তত্র বেদদর্শ: স্বসংহিভাং চতুদ্ধী। বিভজ্য চতুরঃ শিব্যানধ্যাপরামাম পথ্যশ্ ত্রিধ। 
| ৰিভজ্য আীনিতি সাঞ্ধেনাহ শৌঙ্কারনিরিতি ॥ ২ 

আঙ্গিরন: গশুনকন্ত শিষ্যে! বন্রঃ সৈন্ধবায়নশ্চ তদুক্তং শুনকশ্চ দ্বিধ। কত! দদাবেকান্ত 

বদ্রবে। দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাঙ্দাৎ মৈন্ধবায়ন সংজ্িন ইতি । সাবর্ণযাদ্যাঃ সন্ধবায়ন 
শিষযাঃ ॥ ৩ ॥ 

নক্ষত্রকল্পঃ শাঞ্তিশ্চ নক্ষত্রকল্পঃ শাস্তিকল্পশ্চেতি দ্বৌ তদুক্তং নক্ষব্রফল্পো বেদানাং সংহি- 

ভ্রমসনাতঃ | 

১।২।৩। পঞ্চমবেদস্ত রি জানি শব পৌরাণিকানিতি ॥ ৪ ॥ 
স্পা্পাহাশিশী শশীশািশী | পাশা ০০০ শত শী স্ চে স্পা শা পপ ও পপাপপাকী সিসি কপ পাশপাশি হি 

ডিও চারি শিষ্য শোঁ্ফায়নি, ্রন্ধবলি, মোদোষ ও. 
পিপ্ললায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য, কুমুদ, শুনক ও জাজলি, ইহীরা 
সকলেই অথর্বববিৎ ॥ ২॥ | 

অঙ্গিরার পুজ্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়] বক্র ও 
সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈশ্বথায়নের শিষ্য সাবর্ণি ৪ 
পরে তাহ! গ্রহণ করিলেন ॥ ৩॥ " 

পরে নক্ষত্রেকপ্গ, শান্তি, কশ্টাপ ও আঙ্ষিরস রি ন সকলে অথর্ব 
বেদের আচার্য হুইয়াছিলেন, বেদাচার্য্যদিগের নাষ এই কহিলাম | 
হেমুনে! এক্ষণে পৌরাণিক আচার্ধ্যদিগের নাম বলি শ্রবণ করুন, 
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শিংশপায়ন হারিতে। য়ে পৌরাণিক ইমে ॥ ৪॥ 
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সং হ্তাং মৎ পিতুমু খাৎ। 

একৈকামহমেতেযাং শিষ্যঃ সর্ববাঃ সমধ্যগাৎ ॥ ৫ ॥ 
কশ্যপোহ্হঞ্চ সাব্ণী রামশিষ্যোহকৃতব্রণঃ | 

তানাং তখৈবচ। চতুর্থ: শাদাঙ্গিরস: শাস্তিকল্পশ্চ পঞ্চম ইঠি। নক্ষত্রকল্লাদীনাং কর্তারং 

ততন্নামতিরুচাস্তে ॥ ৪1 

. মৎপিতু মুর্খাদিতি প্রথমং ব্যাসঃ যট্ সংচ্তাঃ কৃত্ব। মৎ পিন রোমহর্ষণায় প্রাদাৎ 

তন্তচ মুখাদেতে ব্রষ্যাকণ্যাদয়ঃ একৈকাং সংহিতামধীয়ন্ত এতেষাং ষাং শিষ্যোহহং তাঃ 

সর্বাঃ সমধীতবান্ ॥ ৫ ॥ 

রামশিষ্যো যোংকতব্রণঃ এবং চত্বারো বয়ং ১০ হী তানেন ততঃ 85০ 

একৈকামিতি ভ্রিভিক্ত্িতির্মিলিত্বৈকত্বং ভ্রিষড়িতি বক্ষামাণাৎ । তচ্চ ব্রান্মং পান্সং : 
বৈষধবমিতি মিলিত্বৈকেহযাদি ক্রমাৎ। অবান্তর সংহিতাত কচিদেকা! ৷ যথ। গ্রীভাগবতন্ত ূ 

পরমহংস লংহিতাত্বং। কচিদেটককক্তৈব বিভাগশঃ। যথ। স্বন্ধন্ত সনতকুমার প্রোক্ত। ! 

নামাদিক। ৷ শ্রীগুকাত, শ্রীভাগবতন্ত পশ্চান্ব7ক্রিঃ। ৃর্যযদেব বছুর্ভাগন্ড বাজসনেয়ন্ত 
| জ্ঞেয়ং 1 ৫॥ 

মূল সংহিত। ইতিত্বিতিহাস বিশেষাপেক্ষয়। জ্রেয়ং বহুনামন্তেবামিতিহাসানাং মুল- 

্বাৎ মূলং ইদং চ পরিশেষে লক্ষাতে। ইতিহাস পুরাণানাং পিত! মে রোমহ্র্ষণ টদ্যুকেঃ 
কপি 

আহ বেষ্ণারুণি, কাশ্যপ, নাগাদ অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয় 

জন পৌরাণিক আচার্য ॥ ৪ ॥ 

প্রথমত ব্যানদেব পুরাণের ছয়খ।নি সংহিতা করিয়া আমার পিতা 
রোমহর্ধণকে প্রদ্ধান করেন, পরে এ ছয় জনে আমার পিতার মুখ 

হইতে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করেন, অনস্তর আমি এ ছয় জনের 

নিকট হইতে সমুদায় ছয় সংহিত1 পাঠ করিয়াছি ॥.৫॥ 

 কশাপ, আমি (দূত) ও সাঁবর্ণি এবং রামশিষ্য অকুতব্রণ, আমর! এই 
চারি জনে আমার পিতার নিট .চারিখানি মূল সংহিতা অধ্যয়ন 
সি... ০ 8:০১ 
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অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ ৬ ॥ 

পুরাণলক্ষণং ব্রচ্মন্ ব্রক্ষর্ষিতির্িরিপিতং | 
শৃণুষ্ বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাখানুসারতঃ ॥ ৭ ॥ 
সর্গোস্াথ বিসর্গশ্চ বৃত্তীরক্ষান্তরাণিচ। 
ংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ং ॥ ৮॥ 

দশভির্লক্ষণৈ যুক্তং পুরাণং তথ্বিদে। বিছুঃ। 

বহলাং হুচিতং ॥ ৬ ॥ 

শুক পরীক্ষিৎ সম্বাদে নিরূপিতমপি গুরাঁণ লক্ষণং তত্তেদ কথনার দর্শরতি পুরাণেতি ৭ 
অন্ত বিশ্বস্ত অন্র সর্গে। বিসশ্চ স্থানং পোষণমুত্তয়ঃ। মন্বস্তরেশান্থকখ! নিরোধ মুক্তি- 

ৰ রায় ইত্যন্রোক্তে স্থান পোষণে বৃত্তি রক্ষা! শব্ধাত্যামূচ্যেতে অন্তরাণি মন্স্তরাণি বংশে! 
বশান্কথ! সংস্থা নিরোধঃ অনেনৈবাভান্তিক প্রলয় রূপ মুদ্কিরপুযুক্ত। হেতু শবেন 

। জীবাশয় বাসনা শববাচা! উ্তয়ো গৃহীতাঃ ॥ ৮ ॥ 

ৃ দশভিরেতৈ লরক্ষণৈরুক্তৈ ধুঁক্ধং মহাপুরাপং বিদ্ঃ। কেচিৎ পঞ্ঠুবিধং সর্মশ্চ প্রতি 

এস 

ূ সর্গশ্চ ব'শোমন্বন্তরাণিচ ! বংশাহ্চরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চ লক্ষণমিতি মহুৎপুরাণং 
1 নি জরি রর রজব উরে িরিলার রা 

ৰ কেমসন্দর্ভ। 

তেচ মহাভারভাদাঃ। শৃগু পৌরাণিকানিতি তৃপলক্ষণ তয়োজং ॥ ৬ ॥৭॥ 
সর্গোত্তেতাদিকং দ্বিতীয়স্কন্ধ এব ব্যাখযাতং ॥ ৮।৯| ১০1 ১১1 ১২। ১৩1১৪) 

শপ জা ০০০০ পোপ পি পপ 

করিয়া ছিলাম ॥৬॥ 

হে ত্রন্গন। ব্রহ্ধমধিগণ কর্তৃক নিরূপিত পুরাণ লক্ষণ বেদশাখ! 
অনুসারে কহিতেছি আপনি সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৭) 

এই বিশ্বের উৎপত্তি, অবান্তর স্ষ্ি, স্থিতি, পালন, মন্বম্তর, বংশ 
কথন, বংশানুচরিত কথন, প্রলয় 'কথন, জীববাননা ও আশ্রয়, 

পৌরাণিক ধাষিরা এই দশ লক্ষণ যুক্ত গ্রস্থকে মহাপুরাণ বলিয়! খর্ণন 
করিয়াছেন । ৮ ॥ | 

হেব্রন্মন্! কেহ কেহ পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত গ্রন্থকৈও পুরণি কছেন, 
কিন্ত সেখানে এই ব্যবস্থা করেন, দশ লক্ষণ মহাপুরাঁণ ও পঞ্চ লক্ষণ 

০০০ 

পিট পপি াসকপিস 
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কেচিৎ পঞ্চবিধং ত্রহ্মন্ মহদণ্প ব্যবস্থয়া ॥ ৯ ॥ 

অব্যাকৃত গুণক্ষোভ।ম্মহতস্ত্রিরতো হহমত। 

ভুতসুন্গক্জিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ১০। 
পুরুষানুগৃহীতানামেতযাং বাসনাময়ঃ | 
বিসর্গোহয়ং সমাহারে! বীজাদ্বীজং চরাঁচরং ॥ ১১॥ 
বৃত্তিভূতানি ভূতানাং চরাপামচরা ণিচ। 
কতা স্বেন নৃণাং ত্বত্র কামাচ্চে [দনয়! পিবা ॥ ১২। 

শস্পািস্প পি পিপস্পীপজজপক পল্লি পস্কাাপিস্সীাগাশিপশা শি স্টপ এপ্স এ 

অযঞচেতি ব্যবস্থয়! যত্র দশাপি লক্ষণানি পৃথক্ নিরপ্াবে তশ্মহাপুরাণ' যর ত্বগ্ভেষাং 

পঞ্চদ্বেবাস্তর্ভাবে। বিবক্ষিত স্তদল্লমিতি ব্যবস্থয়েত্যার্থঃ | ৯। 

সর্গাদি লক্ষণানি ব্যাচ্টে অব্যাকৃতেশ্যাদিন! গ্রধানন্ত গুণানাং ক্ষোভাৎ যে। মহান্ 

তম্মাদঘস্তিবৃদ হস্কারঃ ভল্মাভূত মাত্রাণাং হক্াণামিজ্দ্রিয়াণাঞ্চ তদর্থানাং স্থুলানাঞ তত্তদেবত। 

নাঞ্চ সম্তবঃ সর্গ;ঃ কারণ সৃষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থ: উচাতে ইতি ষখাপেক্ষমুত্তরত্রীপানুষঙ্গং ॥ ১০ ॥ 

বিসর্গং ব্যাচষ্টে পুরুষেণেশ্বরেণানথগৃহীভানামেত্তেষাৎ মহুদাদীনাং পূর্ব কম্ম বাসনা 

গ্রধানোহয়ং সমাহারঃ কার্যাভূতঃ চরাচর প্রাণিরূপে। বীজাদীজমিব প্রবাহাপরে। বিসর্গ 
উচাতে ইত্যর্থঃ | ১১॥ 

চরণাং ভূতানাং সামান্ততোহৎচরাণি চকারাচ্চরাণিচ কামাছত্তিঃ তত্রতু নৃণাং স্বেন 

ভাবেন কামাচ্চোদনয়াপি বা যা নিয়ত! বৃত্তি জীবিক! কৃত স| বৃতিরূচাতে ই ইন্ার্থ ॥ ১২ 
পর পা 

( সর্গ প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাস্ুচরিত ) অস্প অর্থাৎ 
উপপুরাণ ॥ ৯॥ 

প্রকৃতির গুণ ভ্রয় সমাহার হইতে মহত্ত্ব, তাহ। হইতে ভ্রিগুণাতবক, 
অহঙ্কার তত্ব, ভূতসৃক্ষম, ইন্দ্রিয় ও তদর্থের যে সৃষ্টি তাহার নাম 
উৎপত্তি ॥ ১০ ॥ 

ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্বব পূর্বব বাঁসন। ময় বীজ হইতে বীজোৎ- 
| পতির ন্যায় সমাহার রূপ চরাচর উৎপত্ধিকে অবান্তর স্থষ্তি কহে ॥১১1 

চর ভূতের কাম্য বিষয় চরাচর রূপ যে উপজীবিকা, আর মনুষ্য- 

দিগের স্বভাব ও কামত কৃত বা বিধিবোধিত যে জীঘনোপায় তাহার 
নাম স্থিতি ॥ ১২৪. 

শাপিসপপপপাপ পাশা ৩ শিস্ীপপী শি শিপ সপ সি 

8 88525228284: 25:57% ও 
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রক্ষাচ্যতাবতারেহ বিশ্বস্যানুযুগে যুগে । 

তিধ্যজাত্যর্ষি দেবেষু হন্যন্তে যৈ স্ত্রয়ীছ্িষঃ ॥ ১৩ | 

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুজ্ঞাঃ সুরেশ্বরাঃ।' 

খষয়োহংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়িধমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

রাঁজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতীনাঁং বংশক্ত্কোলিকো য়ঃ। 
ংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্ যে ॥ ১৫॥ 

নৈমিতিকঃ গ্রাকৃতিকে। নিত্য আত্যন্তিকে৷ লয়ঃ | 
পলাশী সাপ বারা চাস ০ ও আস ক ৩ রও সস সম শি সা পার এর ক ০. সা পর, এ. সে জা পা 

তিরযাঙ্ন্ত্র্ষ দেবেধু যোহংচ্যুতাবচ্ঠারা স্তেষামীহা লীলা স1 বিশ্বন্ত রক্ষোচাতে 
ইতার্থ:। ধৈরবতারৈরিতি সমাসারিকৃষ্য কথঝিৎ সম্বন্ধ: ত্রয়ী দিযে! দৈভা: ॥ ১৩ ॥ 

বড়িধং মন্বস্তরমুচাতে যড়িধত্বমেবাহ মন্ুরিতি মন্থাদয়ঃ ষড়েভে বর্গাঃ স্ব স্বাধিকারেণ 
যত্র বর্তন্তে তন্বম্বস্তরমিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

বংশমাহ ব্রহ্ধণ: নকাশাৎ প্রস্থৃতি ধেষাং শুদ্ধানামিত্যর্থঃ তেষামন্থয়ে। বংশঃ তেষ।ং 

বৃত্তং যেচ তঙ্বংশধরাস্তেষ।ঞ বৃত্তং বংশাগ্নুচরিতমুচযতে ইতি ॥ ১৫ ॥ 
অন্ত বিশ্বস্ত শ্বভাৰতে! মায়াতে! নিষ্পরন্ত যদ্ব/ ভগবতে। মায়াতে। যশ্চতুর্বিধে! লয় 

ইতি ॥১৬॥ 
পপ“, পপ পা রাগ এ. প্র সপ ৯, আপ এস 

ক্রমমন্দর্ভত | 

বক্ষ গ্রহুতানাং ব্রঙ্গত আরন্ধানামিতার্থঃ ॥ ১৫ ॥ 
স্বভাবতে মায়াখ্ স্বাভাবিক শক্তিতঃ ॥ ॥১৬॥ 

০৯ পে পিসী 

এ. পা পপ পে পপ থপ ৯৯ সতিপ্প পপ পা পা ০৯ সাপ 

বিশ্ব মধ্যে যুগে যুগে বেদবিদ্বেষী দৈত্য কর্তৃক দ্রেব তির্য্যক মনুষ্য 
খবিদিগের কার্ধ্য নাশোপক্রমে নারায়ণের যে বিশেষ বিশেষ অবতার 

| তাহাকে রক্ষা বলে ॥ ১৩॥ 
মনু, দেবতা বিশেষ, মনু পুজ্রগণ, দেবেশ্বর সকল, . খধিগণ ও হরির 

অবতার, ইহার! যখন স্বীয় স্বীয় অধিকারে থাকেন, তখন তাহাদিগকে 
মন্বম্তর কহে ॥ ১৪॥ । 

ব্রহ্মা! হইতে উৎপন্ন শুদ্ধবংশীয় রাজাদিগের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
ব্রেকালিক পুরুষ পরম্পর বর্ণবের নাম বংশ কথন। “মার তাছাদিগের 
ংশে উৎপন্ন বংশধরগণের চরিত্র বর্ণনকে বংশানুকথন বলে ॥ ১৫17. 

নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক, স্বভাব বশতই হউক বা 
টু 

চর 
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স্থেতি কবিতিঃ প্রোক্তশ্তুর্ধান্ত স্বভাবতঃ ॥ ১৬॥ 
হ্তে জাঁবোস্ত নর্গাদেরবিদযাকর্শাকারকঃ। 

পাশার ».পোি আজ এ ০-এ স্০ 

অন্ত জগতঃ সর্গাদে হেতু নিমিত্বং জীবঃ সোহত্র হেতুরুচাতে ইতার্থঃ ভন্ত নিমিত্ত! 

মাহ অবিদায় কম্মকারকঃ কর্ধকর্ত! জীবাদূৃ্ গ্রাবুক্রত্াদিস্ব সর্গ(দেঃ সতু তত্র হেতুরিত্যর্থ; 
নননুশয়ী নিমিত্তমিতি কেচিৎ অব্যাকু ভমিত্যপরে তত্রাহ যমিতি চৈতন্ প্রাধান্তেনানু 

€ 
াশীশিশি পি ৩ আস চি নি শা শ ০ _ ৮০ ন্ ০ কস ্। সস ও শা ৩ ৩৮ ০ পা ৮ আপা ৬ তজ। ও 

ক্রেমমন্দভঃ । 

তথাচ ঝারাছে। ব্রাহ্গ' পাদ্স' বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভগবতং তথা । ভথান্তং নারদীয়ঞ, 

মার্কণ্ে়ঞ্চ সম্তমং | আগ্নের মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যং নবমং তথ।। দশমং ব্রক্মবৈবর্তং 

লিঙ্গমেকাদশং তথা । বারাহুং দ্বাদশং গ্োক্তং স্কান্দং চান্র ত্রয়োদশং । চতুর্দশং 
বামনঞ্চ কোন্মং পঞ্চদশং তথ।। মাতস্তঞ্ক গারুড়টচৰ রক্ষাগুমষ্টাদশং তথ! ॥ শৈব 

পুরাণে ॥ ব্রাঙ্গং পুরাণং তত্রাদ।ং সংহিতায়াং বিভৃষিতং । শ্লোকানাং দশ সাচশ্রং নান! 

পুণ্য কণ। যুতং। পান্মং দ্বিতীয়ং কথিতং তৃভীয়ং বৈষ্ণবং শ্বত' । চতুথং বাষুন! প্রোক্তং 

বায়বীয়মিতি স্বত'। ততো! ভাগবতং প্রোক্তং ভাগস্বয়, বিভূষিতং। চতুর্ভিঃ পর্বতিঃ 
প্রোক্তং ভবিষাং তদনস্তরং । মার্কতেয়মথাগ্নেয়ং নারদীয়মতঃ পরং। দশমং ব্রক্মবৈবর্তং 

লিঙ্গমেকাদশ স্থৃতং । ভাগস্বয়েন লিঙ্গঞ্ ততে! বারাহমুত্ধমং । স.যুক্কমষ্টীভঃ খত 

স্কান্দেকৈবাত্র বিস্তরং। তত্স্ত বামন: কৌন্মং ভাগন্য় বিরাজিতং। মাতগুঞ্চ গারুড়ং 
প্রো ব্রহ্মা ততঃ পরং। ভাগন্বয়েন কধিতং ব্রক্ষাণ্মপি শবিতং। ইদং ব্রহ্ষ 
পুয়াণস্ড খিলং সৌরমনুত্ধনং । সংহিতাদ্বর় সংযুক্তং পুণ্াং শিব কথাশ্রয়ং । আদ্য! 
সনতকুমারোক্ত| দ্বিতীয়! গৃর্ধ্য ভাষিতা । কৃর্পুরাণে। অন্তান্থাপপুরাপানি মুমিভিঃ 
কথিতান্তপি। মাতন্তে। অষ্টাদশভাস্ত পৃথক্ পুরাণং যত প্রদৃশ্তাতে | বিজানীধবং দ্বিজ 

্রে্। স্তদেতেত্যে। বিনির্শতঃ। পঞ্চাঙ্গবং পুরাণং শ্তাদাখ্যানমিতরং স্বতং । পাছে 

পুরাণে ঘা! পপ্রাক্ত1 নরসিংহোপবর্ণন। । তদষ্টাদশ সাহশ্রং নারসি'হমিহোচাতে | রচ্চ 
্বান্থং পুরদ্কৃত্য ভবিষ্যেশি কথানকং। গ্রোচ্যতে তত পুনর্লোকে সাম্বমেধ যুনি ব্রতৈঃ। 

ঈশ্বর সায়া বশতই হউক বিশ্বের এই: চারি প্রকার বিকারের নাম 
প্রলয় ॥ ১৬৪॥. 

অভ্ঞান বশত কর্মকর্তা জীব এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের হেতু, 
' ৪৫ 
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যঞ্চানুশায়িনং. প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে ॥& ১৭ ॥ 
ব্যতিরেকান্য়ো যস্ত জাগ্রত স্বপন স্্মুণ্ডিষু। 
মায়াময়েষু তত্ব ্ধ জীববৃতিম্বপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
পদার্থেষু যথ দ্েব্যং তন্মাজ্ং রূপ নামন্ু। 

বীজাদি পঞ্চতাস্তাস্থ হাবস্থি যুতামুযুতং. ॥ ১৯ । 
বিরমেত যদ! চিত্তং হিত্ব বৃভিত্রয়ং স্বয়ং। 

পাক শপ শো ক 

শাগ্িনং উপাধি প্রাধান্তং বিবক্ষয়! অব্যক্ত ॥ ১৭ 
অপ|শ্য়মাহ বাতিরেকেতি জাগ্রদাদিষু বৃদ্ধাবস্থাস্থ জীৰতয়। বর্তত্তে ইতি জীববৃত্ধয়ে। 

বিশ্ব তৈজম গ্রাজ্ঞাঃ তেষু মারাময়েষু সাক্ষিতয়৷ অন্বঃ সমাধ্যাদৌচ ব্তিরেকে। যঙ্ত 
ত্বদ্ধ সংদার প্রতি রোধয়োরধিষ্ঠান/বধি ভূত্তমপাশ্রয় উচযতে ইত্যথঃ ॥:১৮॥ | 

তদেব মদৃষ্টান্তং এ্রপঞ্চরতি পদাথেধু ঘটপটাদিষু ভ্রব্যং মৃদাদি যথাযুতং অস্থিতং অধুতঞচ 
বহিরপ্যবস্থানাৎ রূপ নামনচ তন্মাত্রং সত্বামাত্রং বথ। এবং বীজং গর্ভাধানমাদি ধাসাং 

পঞ্চতাহন্তে। যাসাং তাস্থ দেহাবস্থান্থ নবস্বপি অধিষ্ঠানত্বেন সাক্ষিত্বেনচ যু মধুতঞ্চ যং 
তদপাশ্রয় ইতি ॥ ১৯॥ . 

এৰং দশাপি লক্ষণানি ব্যাখ্য।য় বর্ণরন্তি মহাত্মন ইতি যছুক্তং তদ্দাহ বিরমেতেতি বদ! 

সর্গাদীনাং মায়াময়ত্বান্থসন্ধানেন বামদেবাদেরিব শ্বয়মেব চিত্তং বিরমেত ইহৈবান্ুতিতেন 
কে ক ০ শপ লাশ আপি আপ” শিপ পা পা ৬ আস পচ পপ ০০ সাপ পক শা বি পপ সত আছ শা পা পা শপাসপ জি 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 

এবমাদ্দিত্য সংজ্ঞঞ্চ তত্রৈব পরিপঠ্যতে ॥ ১৭ ১৮। ১৯। .*1২১।২২॥ 

কেহ তাহাকে অনুশয় বলে, কেহ ব৷ অবিদ্যা কহে, তাহার নাম জীব 
বাসন ॥ ১৭ ॥ 

মায়াময় বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞাদি জীবনিষ্ঠ জাগ্রত স্বপ্ন স্ুযুপ্তি অবস্থায় 

সাক্ষি রূপে যাহার অন্বয় ও সমাধিকালে সেই সকল অবস্থায় ধাহার 
ব্যতিরেক, সেই অধিষ্ঠানের নাম আশ্রয় ॥ ১৮ 

যেমন ঘ্ঘটাদি পদার্থে সবদাদি 'দ্রেব্য ও কাপ নামাদিতে সত্তা! মাত্র, 

তাহার ন্যায় বীজ অবধি পঞ্চত্ব পর্য্স্ত জীবের সমুদবাক্ন অবস্থাতে যিনি 
যুক্ত ও অযুস্ত আছেন তিনিই আশ্রয় ॥- ১৯ ॥ 

যখন স্যর মায়ামাত্ব অনুসন্ধান দ্বারা কিছ্বা! যোগ দ্বারা: | ৃ রঃ 

তা শপ কও পপ কস চা হাহা টি, 
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এবং লক্ষণ লক্ষ্যাণি পুরাঁণানি পুরাঁবিদঃ। 

মনবোষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্রকানি মহ্থান্তিচ। 

ব্রাহ্গং পাস্মং বৈষ্কবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ৎ। 
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংভ্তিতং ॥ ২১॥ 

ভবিষ্যং ব্রন্মবৈবর্তং মার্কগেয়ং স বামনং। 

বারাহুৎ মাৎস্ং কৌষ্জরঞচ ব্রন্মাপ্ডাখ্যমিতি ভ্রিষট্ ॥ ২২ ॥ 
ব্রন্মমেতৎ সমাখ্যাতৎ শাখা প্রণয়নং মুনেঃ। 

যোগেন ব। তদাত্মানং বেদেহায়। নিবর্ততে ॥ ২০ ॥ 

| 

সপ 
শপ শা শা পাল সপ 

শপ সপ পিস শপ পে 

যোগেন ব। দেবহুস্যাদিবৎ তদ্দাধিক্ষেগাভাবাদাত্মানং বেদ তগাচাবিদা। নি রীছায়াঃ 

সংসার রূপায়। নিবর্তত ইতার্থ: ॥ ২০ ॥ 

পুরাণ [বিভাগ প্রস্তাবেন তত্লক্ষণাদি প্রাসজিক মুক্ত প্রস্ততমাহ এবং বিধৈলক্ষণৈ 

লর্ষ্যাণি ॥ ২১ ॥ 

ন্িষট্ অষ্টাদশ ॥ ২২॥ 

উপসংহরতি ব্রঙ্গরিতি সুনেব্যাসন্ত শিষযাদীনাং ব্রহ্ষতেজে। ব্রদ্ষবচ্চ সং তদ্দিবর্ধনং 
প্র পর ক সপ পপ সপ আতপ পপ পা 2 । শালি 

ক্রমসনাভঃ । 

শাখাগ্রণয়নমিতিহামানাং শাখ। স্থানীয়ত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ । শিষ্যাঃ সাক্ষাহ্পদেশ্রাঃ 

নিশ্চয় গর্বাদি হইতে শন্তঃকরণ স্বয়ং নিরত হয়, তখনই আত্মাকে 
জানিতে পারে ও সংসার চেষ্টা নিবৃত্ত হয় ॥ ২০ ॥ 

পুরাণবেত্তা পণ্ডিতের এই সকল লক্ষণ লক্ষিত অফ্টাদশ মহাপুরাণ : 
ও অক্টাদশ উপপুরাণ নির্ণয় করিয়াছেন, ত্রান্ধ, পাদ্ম, বৈষুব, শৈব, 
লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত, আগ্নেয়, স্থান্ধ ॥ ২১। 

ভবিষ্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত, মার্কগেয়, বামন, বরাহ, মাৎস্ত, কোর্ধ্য ও ব্রন্গাণ্ড 
এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ ॥ ২২॥ 

হেব্রদ্ধন্! ব্যাসদেবের এই সকল বেদ ও পুরাণের শাখ। প্রণয়ন 
আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে যাহারা ইহ! 

০. ২... ই 



। পা. 
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শিষ্যশিষা প্রশিষ্যাণাং ব্রচ্ধতৈজো বিবর্ধনং ॥ ২৩ ॥ 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতীয়শং বৈয়াসিক্যাং 

ছ্বাদশব্ষন্ধে সগ্তযোহ্ধ্যায়ঃ ॥% 1৭ 1%॥ 

ক্রীশৌনক উবাচ। . 
সুত জীব চিরং সাধে! বদ নে বদতাগ্বর । 
মস্যপারে শ্রমতাং নি বং পারদশনিঃ ॥১॥ 

| শ্রোতৃণামিতি শেষঃ ॥ ২৩। 

॥ক্॥ তি স্বাদশে মপ্তমঃ ॥%॥ 

অষ্টমেতু তপশ্চর্যা মার্কত্েয়স্ত মোহটৈ: | কামাদিভিরলং মোহে! নরনারায়ণ 

স্ততিঃ ॥০ 1 

পুরাণ বিভ।গ গ্রালঙ্গেন পুরাণ কর্তৃমার্কতেয়স্ত চরিতং প্রস্ততমাহ সুতেতি ত্বমেব 
বক্ত,ং যোগ্য ইত্যাহ তমসি সংসারে ভ্রম্তাং পারদর্শন স্তশ্লিবর্তকঃ ॥ ১ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ । 

শিষ্য প্রশিষ্য শিষ্যাণাং শিষ)পরম্পরাঃ ॥ ১৩॥ 

॥ ক ॥ ইতি দ্বাদশ জরসসন্দর্ভে নপ্তমঃ ॥% 

তর্েখং নান। গ্রাভাবানাং কথামর় পুরাণমিদং মমাপ্যমানং বিতর্ক্য তত্র নিজকুলাবতংম 

তাদৃশ.মার্কগ্েয় কথামপ্রস্তত1ং প্রত্তাবয়তি সু জীবেত্য। দিনা ॥ ১॥ 
০০ সা আচ, তত হারান পাস সর ওর, সী সপ পপর উর 

অবণ করেন তাহাদিগের ত্রঙ্মতেজ বিবদ্ধিত হয় ॥ ২৩৪ 

॥ ক্ষ] ইতি দ্বাদশে সপ্তম ॥%॥ 

মার্কগেয়ের তপস্যাচরণ ও কামাদিতে অমোহু এবং নর নারায়ণের 

স্ততি ॥*॥ 

শৌনক কহিলেন হে সাধো। হে সুত। তুমি অতি সঙক্তা, সুমি / 
চিরজীবী হও, পার রহিত তমোরূপ নং সার মধ্যে জ্রমূণকারি লোক- 
দিগের তুমিই পথ প্রদর্শক ॥ ১॥ 
১১ ৃ ১২ 
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শশা পাস্জজদ িীপিসপশাকপ পা শিকতিশি তা ভোর আস এপস পাপা সপ্ত পা সপ রে ০০সপগ রিপা 

আহুশ্চিরাযুষস্ব্ষং মৃকতুঁতনয়ং জন।ঃ। 

যঃ কল্পান্তে হ,্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ ॥ ২॥ 

মবা অন্মৎ কুলোৎপন্নঃ কল্পেহন্রিন্ ভার্গবর্ষভঃ | 

নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংগ্লনঃ কোপি জায়তে ॥ ৩॥ 
এক এবার্ণবে ভ্রামান্ দদর্শ পুরুষং কিল। 
বটপত্রপুটে তোৌকং শয়ানস্ত্বেকমদুতং, ॥ ৪ ॥ 

এষ নঃ সংশয়ে ভূয়।ন্ সৃতঃ কৌতুহলং যং যতঃ। 

শপ পা শা ৯০ পপ ০৭ পপ 

স্পট ০০ পপ সপ পপ সাপ পপস্পী 

৩ শা শপ সা পপাঞি লাপ 

বকব্যমাহ আহছরিতি উর্বরিতঃ অবশিষ্ট: ধেন কল্লান্তেন এতৎ কথং ঘটেত ইত্েকঃ 
প্রশ্নঃ ॥২॥ 

প্রলয়(ভাবাদপ্োেতন্ন ঘটতে ইতা।হ সবা ইতি যে! ভার্গবর্ষভ: কাপি গ্রাকৃতিকো। 
নৈশিত্বিকে। বাঁ ॥৩॥ 

অন্ঠদপ্যতটিতমেবেত্যাহ এক এবেতি তোকং বালৰং ॥ ৪ ॥ 

কোড়হলমৌৎস্ক্যং সং শংলয়ং ন কেবলং ত্বং মহাযোগী কিন্তু পুরাণেঘপি জ্ঞাতৃত্বেন 
সন্মতং ॥৫॥ 

গাও পাপ 22135552254 4545482 রি 

ক্রমমনভঃ ৷ | 

কল্স্তান্তে উর্বরিত অবশিষ্টেন দৃষ্টঃ ॥২। | 

কল্পান্থরং ন ঘটহ ইভ]াহ সব ইতি কথমন্িম্নেব কল্প ইতি জায়তে ততাহ। নৈবেতি ূ 

বল্লান্তে সংপ্লবন্তাবন্তং ভাবিস্বাতুত্ত পরংপরায়াশ্।বিচ্ছেদেন সংপ্রতি গ্রাপ্তত্ব( দিতি ভাবঃ ॥৩ | 
॥ 
| কল্পঞ্ছে উর্ধরিতত্থে কিং গ্রনাণং চত্রাহ এক এবাৰ ইতি কিল গ্রগিজধৌ ॥ ৪1 ৫॥ 

বল দেখি মবকগুঁতনয় মার্কগেয় খধষিকে লোকে চিরজীবী বলিয়! বলিয়া 
থাকে, কল্পান্ত সময়ে সমুদায় জগৎ বিলুগ্ত হইলে তিনি কি প্রকারে . 
অবশিষ্ট ছিলেন । ২॥ 

আর সেই ভূগুকুলোৎপন্ন খষি বর্তমান কপ্গেতে আমাদিগের 
বংশে উৎপন্ন হইয়।ছিলেন, অথচ ইছার মধো প্রাকৃতিক বা মৈমিত্তিক 
কোন প্রকার ভূত প্রলয় উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩॥ 

কিন্ত একাকী একার্ণবে ভ্রমণ করত বটপত্র পুটে পয়াম এক অদ্ভুত 
বলক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, ইহ! কি প্রকারে ঘটে ॥ 9 ॥ 

এই এক আমাদিগের মহৎ সংশয় অতএব ইহা! শুমিতে অত্যন্ত 
চে 

চি রি লা ক রদ 

৮ ষ্ঠ টিনিরটিভিিযারেরারা যার যার 

চিত ডট 2 উট ডি টি 2 সিউল উট টি রি 



| 
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তং নশ্ছিঙ্ছি মহাযোগিন্ পুরাণেষপি সন্মতঃ ॥ ৫। 
প্রীসৃত উবাচ॥ 
প্রশ্নস্তুয়া মহর্ষেয়ং কতলোকভ্রমাপহঃ। 

' নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা! ॥ %। 
প্রাপ্তদ্দিজাতিসংক্কাঁরে মার্কতেয়ং পিতুং ক্ুমাত। 
ছন্দ।ংস্ঃধীত্য ধর্শেণ তপঃ স্বাধ্যায় সংযুতঃ ॥ ৭॥ 

পট পপ বস এ ২ ৩ টি টিভি হত 

গ্রশ্নমভিনন্দতি হে মহর্ষে অয়ং প্রশ্নঃ তর হেতু: নারায়ণেতি যত্র প্রশ্ন বিষয়ে ॥৬॥ 

ত্র মার্ক€গয় স্পা ভগনস্তমারাধা সীয়াদর্শনং বত্রে তক্তশ্চ তেনৈব ভগবন্মায়য়া সপ্ত 

কল দৃষ্টাঃ নাগ্ৈরিভাতুরং বক্তু* আদিতঃ আর্য তন্ত চরিস্টমাহ প্রাপ্ডেত্যাদিন। 

মার্কগেয়ে। মৃত্যুং জিগো ইতি পঞ্চম শ্লোকেনান্বয়ঃ। মধা ্রস্থেন.তস্ত ধর্ম; কথাতে 
গ্রাপ্তো ছিজাতিসংস্কার উপনয়নাখ্যো ঘেন সঃ পিতুঃ সকাশাৎ গর্ভধানাদি ক্রমাৎ 

ছন্দা'নি ন্দোব। ॥৭॥ 
৬৫ পাপ আপস সা পিসী পি পি শািশপ তি পীপিনপীশ শশী পট পিজা শি ৮ পাশিস্ট শি প আসস সপ পা ৯৯৯৮ ৩ সপ 

ক্রমসন্দভঃ । 

ইহ খলু কল্পে মন্বগ্করাপোবোচাতে | সংগ্লবণ্চ তদস্তে প্রক্ষালনমেব | যত্ত, একার্ণবে 

ভরামান্লিভাদি ভবঠ। পৃষ্টং হৎ খলু মাগগিকমেন সপ্তানামপি কল্লানাং মায়িকম্থেতু ক্ষণ মাত্র- 

ত্বেন সংভবাচ্চিরজীবিন্ব.বিঘাতঃ স্তাদদিতুত্তরয়িতুদাহ গ্রাশ্্ন ইতি ॥৬। 
গ্রাপ্তেতি গঞ্চকং সায়ং 'গ্রাতরিঠি সমাবর্তনাৎ পূর্ববাবস্থামের জ্ঞেয। | ব্যাগ 

মযুহাধুতমিতি কল্সাভিগ্রায়েণ কল্পজীবস্বাৎ। যাবজ্জীৰ মেবারাধ়ত গন্ত মৃত্) নিত 
গ্রাপেতার্থঃ। ওক্তৈবং যুগ্রত ইঠি বক্ষামাণ পদ্যঙ্থয়াৎ 111৮1৯১০।১১/১২।১৩1১৪।১৫। ১৬] 
1১৭ 

শপ পর পপ পপ জা সপ পা পপ আপস 

কৌতুহল | হে মহাযোগিন্! | এই সংশয় ছেদ কর, ইহ! পুরাখেতেও 
বর্ণিত আছে॥ ৫॥ 

সুত্ত- কছিলেন হে মহর্ষে! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন ইহাতে 
লোক সকলের ভ্রম নিবারণ হইবে এবং কলিমল দিন নারায়ণ 
কথা বর্ণিত হইলে ॥ ৬ ॥ | 

মার্কগেয প্রথষত পিতা হইতে দ্বিজাততি সংস্কার রা ্্ 
বৈষাধ্যয়নংকরতি হঞ্মঁত' তপস্কায় সংযত হইয়াছিলেন | ৭ 



১০৬ ীমভাগবত্তমূ। [ ১২স্ক ৭ 

বৃহদ্ব তধরঃ শাস্তে৷ জটিলে। বন্ধলাম্বপ্বঃ | 
বিভ্রৎ কমগুলুং দগ্ডমুপবীতং সমেখলং ॥ ৮ ॥ 

কষ্ণাজীনং সাক্ষদূত্রং কুশাংশ্চ নিয়মন্ধয়ে। 
অগ্্যর্ক গুরু বিগ্রাত্ুম্থচ্চয়ন্ সন্ধ্যয়ে| হরিং ॥ ৯ ॥ 

সায়ং প্রাতঃ স্বগুরবে ভৈক্ষ্যমাহত্য বাগ্যতঃ। 
বুড়ূজে গুর্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নোচেছুপো।ষিতঃ | 

এবং তপঃ স্বাধ্যায় পরো বর্ষ ণামযুতাযুতং । 
আরাধয়ন্ হৃধীকেশং জিগো, মৃত্যুং স্ুতুর্ভায়ং ॥ ১০ ॥ 

্রহ্ধা ভবে ভূগু8ক্ষো ভ্রহ্মপুজাশ্চ যে পরে। 
১০8টি রিনি রে শি্পীপসপাশ পাশ 

বাচা সপস্পা” চে চি ০৪৬ পোপ ৮ আপ ৯০ ০ সপ শপ শা 528 
বৃহৃগবপ্ররঃ নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী সন্ ॥ ৮) 

নিয়মনর্ধয়ে ধর্মবৃদ্ধয়ে অগ্রাদিষু পঞ্চন্থ ভরিমচ্চয়ন্ ॥ ৯ ॥ 

হৈক্ষাং গুর্ধর্থমাহৃতা তেনানুজ্ঞাতশ্চেত্তর্ছি বৃভুজে নোচেৎ সৎ কদাচিৎ উপোষিতো 
ভণতি ॥ ১৩ ॥ 

তেন মৃতাজয়েন ॥ ১১ ॥ 
স্পা পপ পপ পপ শপ শপ পপ পান সপন পাপা শাদ | পিপি পজ। আশ প ৮ শি পপ পাপী পি | পিস্পাপাশ ০৬ ক সপ শা 

পরে বৃহদ্ব ত অর্থাৎ নৈষ্তিক ব্রহ্মচারী হইয়া শীস্তভখবে জটা, বন্কল 
দণ্ড, কমগডলু; উপবীত ও মেখল। ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮। 

আর ধর্ণ্রৃদ্ধির নিমিত্ত কৃষঠাজিন, অক্ষসূত্র ও কুশা ধারণ এবং 
উভয় সন্ধ্য/ সময়ে অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, বিপ্র ও আত্মাতে হরির অর্চনা 
করিতেন ॥ ৯॥ 

সাঁয়ং ও গ্রাতঃকালে বাগ্যত ভাবে ভৈক্ষ আহরণ করত গুরুকে 
প্রদান পূর্বক তাহার আজ্ঞানুলারে ভোজন করিতেন, কদাচিৎ আজ্ঞা 
না করিলে উপবাদী থাকিচ্চেন। এই রূপে ভযুতাযুত বর্ষ তপস্তা ও 

স্বাধ্যায়ে নিরত হইয়া হুধীকেশের আরাধনা করত স্মুতূর্জয় মৃত্যুকে 
জয় করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ | 

্রচ্মা, শিব, স্ৃগ, দক্ষ ও অপরাপর ব্রন্ম পুজগণ এবং মনুষ্য, দেৰত। 
ক 

ঠ& টু 
শু 25 শি 000 খে | শা ভন পিক | শট পর হস সপ | সে শিক তাপ শশা শপ ৯৫ সপ” পপসম্রাট আপ পর 8০ এ ৬০ ভিউ শে রে 

ছি রি রঃ 



১২ ৮»অ] জ্ীমচ্চাগবতস্ | ১০১ 

নৃদেব পিতৃ ভূতানি তেনানমতিবিম্মিতাঃ ॥ ১৯ | 
ইত্থং রৃহুদ্ধ তধরস্তপঃ স্বাধ্যয় সংযমৈঃ । 
দধ্য বধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তরেেশান্তরাস্মন! । 
তস্তৈবং যুগ্জীতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ । 
ব্যতীয়ায় মহান্ কালে মন্বস্তর ষড়াত্বকঃ ॥ ১২ ॥ 

এতহ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেহস্যিন্ কিলাস্তরে। 

তপো বিশঙ্কিতে] ব্রহ্মমারেভে তদ্বিঘাতনং ॥ ১৩॥ 

গন্ধর্বাপ্নরসঃ কামং বসম্তং মলয়ানিলং ৷ 

মুক্জয়ে প্রেষয়।মাস রজস্ডোক মদৌঞ্চথা। 

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্,হিমাপ্রেঃ পারব উত্তরে । 
পুষ্পভদ্র! নদী যন্ত্র চিত্রাখ্যাচ শিলা গ্রভে। ॥ ১৪ ॥ 

শোপিস সপ সপ পপ 

ধ্বন্ত। ক্লেশ। রাগাদয়ে। যন্ত তেনান্তরাজ্সন। গ্রতাাহ্াতেন মননা ॥ ১২ ॥ 

তম্ত তপোনিষ্ঠামিঠিহামেন বর্ণয়তি এতদিত্যা্দিন। অন্মিন সপ্তমে মন্বস্তরে সপ 
মৎপদং গ্রহীধ্যতীতি বিশঙ্কিতঃ ॥ ১৩ ॥ 
_স্নয়ে মুনিং ্র ইশযিতুং রজসন্তোক' উিডিগি যদিও লোভো। মদস্চ তো ॥ ১৪ ॥ 

সস পপ শী শা পে পপি সপ পাশ পাশ ীশিশপ্পীিপাস্পীশী পি | শা পিসী? শসা পা 

পিতৃ ও ভূতসকল ইহারা ত্য দেখিয়া বিশ্ময়াপন্ হইরাছিলেন ॥-১ 
যোগী মার্কণডেয় তগন্তা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বার এই রূপ বৃহ তত 

ধারণ করত র্রেশ শুন্য গ্রত্যাবর্তিত অন্তরাত্াতে নিরন্তর নারায়ণ মুর্তি 
ধ্যান করিতেন। এই প্রকার মহাষোঁগে চিত্তযোগ করিতে করিতে 

যোনী মার্কগডেয়ের ছয়্মন্বস্তর কাল অতিবাহিত হইল ৷ ১২। 

অনন্তর সপ্তম মন্বন্তরে দেবরাজ ইন্দ্র তপস্ত। দ্বারা*ইন্দ্রত্ব লইবেন 
এই আশঙ্কায় তাহার তপস্তার ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৩৪ 

মুনির যোগ ভঙ্গের নিমিভভ ইন্দ্র, গন্ধরবব অপ্নরোগণ, মদন, বসস্ত, 
মলয়বায়ু, অতি প্রিয় বালক, লোভ ও মত্ত! গ্রভৃতিকে তথায় প্রেরণ, 
করিলেন । তাহারা হিমালয়ের উত্তর পার্খে পুষ্পভদ্রা নদী তীয়ে, 

বিচিত্র শাল! নির্শিত মার্কগেয়ের আশ্রমে গমন করিল ॥ ১৪ 

রর... ০৫৬০০০) 



রি 2 শত এপি | পপ 

১০২ সতরীমস্কাগবতম্। [১২ ৮ 

তদাশ্রম পদং পুণ্যং পুণাক্তষ লতাঞ্চিতং । 
পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যাল জলাশয়ং ॥ ১৫॥ 
মন্তত্রমর সংগীত" মত্তকোকিল কৃজি ত₹। 
মন্তণর্হি নটাটোপং মত্ৃদ্বিজ কুলাকুলং ॥ ১৬ ॥ 
বায়ুঃ গরবিষ্ট আদায় হিমনির্বব শীকরান্। 

স্বমানাভিঃ পরিষ্বক্তে। ববাবুত্তশুয়ন্ ল্মরং ॥ ১৭ ॥ 

উদ্যচ্চক্দ্র নিশাবন্তং প্রবাল সম্তবকালিভিঃ ৷ 
১ ৫০ ০ কসর | পপ ||| সপ | আপস পপ | স্পা | াতিপীকটি | স্টপ পাস সাপ পনি. পারাপার 

তদাএম পদ" গরবিষ্টো। বাধুর্ববাবিতি তৃণায়েণান্বয়ঃ পুণো জ্রটিম লতাদিভিশ্চাঞ্চিতং 

পৃ্জিত &ানাব। খষীণাং কুটিলবা কীণং পুণা। মল জলাশয়] বশ্সিন্ ৫ ॥ 

মত্ততর্মরাণ' সঙ্গী" ষন্মিন মত্তকোক্লানা* কুজিতং বন্মিন্ মত্তরহ্থিণ এব নট 
শ্তেযামাটোপে। ঘন্মিন্ মন্তান।ং গ্দিঞানা” পক্ষিণাং কুলৈবাকুলং বাপ্তং ॥ ১৬ ॥ 

এবং ভূ ঠ' তদীশ্রম পদ" গ্রবিষ্টঃ সন্ বাধু মলয়ানিলো! বঝৌ গ্রসসাব উত্তস্তয়ন্ উদ্দী 
পয়ন্ তত্র বৃক্ষেযু গ্র'বশানম্মান্টংং হিম দির্বরকণার্ানাৎ শৈত্াং পুষ্পং পরিঘঙ্গাং সৌগ 

ক্ধ্যঞচোক্ং ॥ ১৭ ॥ 

কিছ উদ্ানস্চঙ্রো ব্মিন ভন্লিশবক্কং রঞ্জনী মুপং যন্রিন সঃ। প্রবাল স্তবকানাং 
শী পি শপ পপ পা শস্ সা শপ সপ সপ পপ | পা নিপা পে শ্্জগ 

জ্রগসনর্ভঃ ৷ 

| উদাদিতি। গা" পূর্থীং ফল পুষ্পাদিভিঃ। পাস্তীতি গোপাঃ সর্দাসন্থর্পক। যে ভ্রম 
ইভার্থং॥ ১৮॥১৯॥২৭ ॥ 

| 

| স্তীহার সেই পুণ্য জনক আঙ্মপদ মনোহর বৃক্ষলতায় আকীর্ণ, 
সুবর্ণ রঞ্জিত পক্ষিকুলের কলরবে পরিব্যাপ্ত ও জির্দাল জলাশয়ে পরি-: 
বর্তিত ॥ ১৫। 

মন্ত্র ভ্রমরগণ গান করিতেছে, মত্ত কোকিলকুলন নিনাদ করিতেছে, 
মসুর ঘৃখ রব করিতেছে এবং পক্ষিচয় লকল শব্দ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ 

, এই রূপ আশ্রম পদে প্রবেশ করিয়। পুষ্পগন্ধে আসক্ত বায়ু হিম 
নিষ্কর শীকর বহন পূর্বক কামের উদ্দীপন করত বছিতে লাগিল 7১৭ 

. এবং বৃক্ষ লতায় নব পল্লব ত্বক সহিত কস্ু্াঁকর বসস্ত, নিশামুতথ 

১ উরি রি রািরেররিরিরারারাররিরি ররর াাারাররার। 



সা পি ২৭ পপি স্পা শিপ পপি শি পপি পা শত প্পিপতপপীপ পপ শি শি পতি শি শি শট পিল পিএস পচ শত উপরি ৮ ৩ পাটি সপ? ৮৭ পপ ০ 

| ১২ক্ক ৮ ] স্ামন্ত1ঃখবতম। ১০৩ 
শট সপ সপ শপ আপ পাপা ও পপসম্রাট প্র. | আট শপ শপ পাপী স্পাস্ত্পী চে শপ সপ ০০০ 

গ্নোপক্রমলতাজালৈশ্তত্রামীৎ কুতমাকব্ঃ ॥ ১৮॥ ূ 
আন্বীয়মান্। গন্ধবৈর্ধ গতি বাদিত্র যুখিকৈঃ। 
অদৃষ্ঠ তাত্ত চাপেষুঃ স্বঃ স্ত্রামুখপতিঃ ন্মরঃ ॥ ১৯ ॥ ূ 
হুত্বীন্ সমুপাসীনং দদৃশ্ডঃ শক্রকিস্করাঃ | ূ 
মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষৎ মৃত্তিমন্তমিবাঁনলং | 

ননৃতু স্তন পুরতঃ স্ত্রিয়োথে। গায়ক জণ্ডঃ। 
মুদঙ্গবীণা পণবৈর্বাদাঞ্চক্র মনোরমৎ ॥ ২০ ॥ 
সন্দধেস্ত্ং স্বধনুষি কাম: পঞ্চমুখং তদ1। 

পপ পপ পন পপ | ৯ পপ শর ও. ভা ০০ ৮ পাপিপাসস পপি সি ০ পা স্পা টি নিউজ 0৮৮৯ ৮ পাপ পা পা 

| আলয়ঃ শ্রেণয়ো যেষু হৈঃ ভি বিউপৈ: সংশ্লিধ্স্তীতি গোপা ক্রমাঃ হা তেৰাং 
জালৈঃ দমূভৈ রাবিরর্ড়িব ॥ ১৮ ॥ 

কি তদ। গীত বাদিত্র যুণিকৈর্গানাদি সমুদাযিনিগন্ধবৈরবরদ্বীয়মীন: খা লং শ্থিয়ো- 

ইগ্গরসঃ 'াগাং যুথন্ত পতিঃ আন্তং চাঁপেষু যেন স শ্মরস্তত্রাদৃষ্তত ॥ ১৯ 
হুরাধর্যং অটিভবিতুমশক্য' ॥২* ॥ 

শোধণ মোহন সন্দীপন তাপন মাদনাখা!নি যস্ত হদস্ত্রং সনধে তণৈব মধূর্বসস্তঃ 

ক্রমসনর্ভঃ। 7 ূ 
_বাকম্পয়ন্ বিকম্পর্ধিতুমারন্ধা: ॥২১॥ 

পপ আর পপ ৯৯ আস ০০৯০ ৯, কপ 

উদ্দিত চন্দ্র লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৮ 

তখন গান বাদ্যাদি সম্প্রদায়ী গন্ধরর্বগণ লিত অগ্নরোযৃখপতি 
কামদেব ধনুর্ববাণ হন্তে আলিয়! দেখ! দিলেন ॥ ১৯ ॥ 

এই রূপ ইন্দ্রের কিন্করগণ সকল তথায় আসিয়। দেখিলেন, দুরাধর্থ : ্ 
মার্কগেয গ্নিতে হোম করত নিষীলিত নয়নে সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ অগনিক্ | ূ 
ন্যায় তথায় উপবিষ্ট আছেন। তখন তাহার সম্মুখে অগ্নরোগণ নৃত্য ; 
করিতে লাগিল ও গায়কেরা গান করিতে আস্ত করিল এবং বাদা- 
করের সঙ্গ বীণাদিতে মনোহর বাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২*॥ র 
- তখন কামদেব স্বীয় ধন্গুতে পঞ্চমুখ অর্থাৎ শোষণ, মোহন, সন্দীপন. | 
তাপন ও মাদন নামে বাগ যোজনা করিয়া! ও বসস্তকালব্যঞ্জীক রজ ূ 
স্তোক ধারণ করিয়া এবং তপ্ত সকলে স্ব মোহন রি ধারণ কমি জা 

রি. 

০০০ পীর 



সম ] পিস 

১০৪ স্ীগঃগব্তগ্ । [ ১২স্ক ৮অ 

মধুমনো রজন্মোক ইজ্জন্ভৃত7ব্ঃকম্পয়ন্ ॥ ২১ ॥ 
ক্রীড়্তার পুর্তিকম্ছল।া: টি | 
ভূশমুদিপ্র: দয কেশদিঅংদিত অঙগ১। 
ইতস্ততো! ভ্রম অরস্থ্া অনুকন্থুকং। 
বাযুর্জহার তথ্ধাস: সুক্ষ: ভ্রটিতষেখলং ॥ ২২। 

: বিসসর্জ তদ। বাপং মত্ব। তং স্কজিতং ব্রঃ। 

সর্ববৎ তত্রাভবন্মোঘমনীশহ্যা যখোদ্যমঃ ॥ ২৩ ॥ 

ত ইথমপকুর্ন্তে! মুনেস্ততেজসা মুনে। 

দহামান। নিবরৃতৃঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ডকাত ॥ ২৪ ॥ 
অতি র রা -52574245 

রজস্তে। কশ্চ ঝ্ীত্বমার্ষং অন্ভঠেচেকভৃতাঃ তগ্য মনে বাকম্পয়ন্ ॥ ২১॥ 

কিঞ্চ বাযুমলয়ানিলঃ পু্ধিকস্থলা। প্তৎ সৃঙ্ষং বাসে। জহার ॥ ২২॥ 

সর্বং তেষাং কর্ম তত্র তন্মিন্ মোঘং বার্থং অনীশন্ত নিদ্দৈর্বন্ত ॥ ২৩॥ 
- সুনেরপকুর্বস্ত: গ্রতিকূলমাঁচরস্তঃ হে মুলে ॥ ২৪ ॥ 

ক্রমসন্দভঃ । ৃ 

পুণ্তকস্থলা] হন্নায়াঃ ॥ ২২ ॥ ট 
অনীশন্গ অনীখ্বরবাদিনঃ উদ্ামঃ পারলৌকিক প্রযত্বঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

৯৮ পাপ তপ্ত 

সাহার মনঃ ক্ষোভের চেষ্টা পাঁইতে লাগিলেন ॥ ২১। 

তাহার সম্মুখে স্তনভরে... কুণ্চিতমধ্যা, কন্দুকক্রীড়া তৎপরা, 
বিক্ষিপ্ত বন্দুকের পশ্চাৎ ভ্রমণকারিণী, ইতভ্তত অ্রমদ্দপ্ি,. কেশ বিঅস্ত 
মালা, নর্তকী অপ্লরোগণের মেখলা। হইতে সুষ্ষমবসত স্মলিত হইবা মাত্র 
বায়ু তাহা হরণ করিয়া লইল ॥ ২২ ॥ 

এমত সময়ে কামদেব আপনার জয় লাঁভৈর অবসর বুঝা বাণ 

পরিত্য।গ করিলেন । কিন্তু অর্নীশ্বরবাঁদির পাঁরলৌকিক উদ্যসৈর ন্যায় 
সে সমুদায় বিফল হইল ॥ ২৩॥ 

তখন তাঁহারা .মার্কগেয়ের অপকার করিতে 'আসিয়!' যেসন সর্প 

দেখিয়া, বালকের! .পলায়ন্ করে তন্রপ হার তেজে মান হইয়া 
নিত হইলেন '২৪ 1 
তারা 

এজ আলী শন পপ পপ পপ পপ আআ 

শি 8৫ 



ক ০৮ তত শাসিত জজ পম সাপ শপ 717 শু নঃ 

১২ ৭ম] শ্ীমচ্ভাগবতম্ । ১০৫ 
সপ সি সস পপ জি সস 

ইতীন্দ্রানুচরৈ ব্র্মন্ ধর্ষিতোপি মহামুনিঃ | 
যন্নাগাদহমো! ভাবং নতচ্চিত্রং মহণুন্তহি ॥ ২৫৫ 

দৃষ্টা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্। 
শ্রুত্বানুভাবং বিপ্র্ষে বিশ্ময়ং সমগাৎ পরং ॥ ২৬ ॥ 
তস্মৈবং ফুগ্ততশ্চিত্তং তপঃ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ। 

অনুগ্রহায়াবিরাসীৎ নরনারায়ণো হরিঃ ॥ ১৭ ॥ 

তো শুক্ুকৃষ্ণৌ নবকপ্জলোচনৌ চতুরভূজো 
বৌরব বন্ধলাম্মরৌ। | পবিত্র পাঁণী' উপবীতকং 

| অহ্মঃ £ অত্কারস ভাবং বিকাঁরং ॥ ২৫ ॥ 

নিশ্যেজসং মীনবদনং স্বরাট, ইন্দ্রঃ ॥ ২৬॥ 

নরনারায়ণরূপে! হরিঃ ॥ ২৭ ॥ 

তাবন্বর্তি ্ বাতযাং রৌরবং কফাজীনং বি অন্বরং যয়োস্তে। পবিত্রে পাণ্যো- 
শপ স্পপীশিসপ শা শি পেশ শ শিস পা শপ পাশ ও শা তি ০ পপ তা পম ধস সানি 

ভ্রমসন্দর্ভঃ | 

ধর্ষিতোহংপি ধর্ষিভুমারন্োপি ॥ ২৫ ॥ ২৬॥ ২৭ ॥ 

উপবীতাপিকং দধাঁনৌ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 
» স্পাপপপাপপসি আপ পাপ পপ পাপা সি শা্প শপ পি পপ পপ সাপ শন পেপসি 

হে ব্রন্মান্! মহামুনি মার্কগডয় এই রূপ ইন্দ্ানুচর কর্তৃক ব্যাহত 
হুইয়াও যে অহংভাঁবে আগত হত্মেন নাই ইহা মহৎ লোকের আশ্চর্ধ্য 
নহে ॥।২৫॥ 

ভগবন্ দেবরাঁজ ইন্দ্র তখন স্বগণ সহিত কার্সদেবকে নিজে 
দেখিয়া এবং খষির অনুভাব শ্রবণ করিয়! বিন্ময়াঁপন্ন হইলেন ॥ ২৬ ॥ 

তখন তপন্তা স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা মহাযোগে নিবিষ্টচেতা সেই 

খষির প্রতি অনুগ্রহার্থে শ্বয়ং হরি নর নারায়ণ উভয় রূপ ধারণ করত 
তথায় আসিয়া আবিভূতি হইলেন ॥ ২৭ ॥ 

তাহাদিগের মধ্যে একটী গুরুবর্ণ, একী কৃষ্ণবর্ণ, একটী কৃষ্ণা- 

জিনাম্বর, একটী বন্ধলাম্বর, কিন্তু উভয়ের পদ্মপলাশলোচন, চতুভূঁজ, 

( খদি ) 



শশা ০২ পর জল: সপপ্সি্ পাশা পাশাপাশি পাশা শা শশা স্পা ্ পপ সপ ০ সঃ কপিল 

১০৬ শআনস্ভাগবন্তমূ। | ১২স্* ৮অ 
পপ পপ পা সপ শা ৩ ২ শী পপ আশ আপ ভা সর আপা সপ 

ভ্রিবিৎ কমণগুলুং দণ্ড সু বৈধৰং ॥ ২৮॥ ঈ 
গল্মাক্ষমালামুত জন্তু মার্জনং বেদঞ্চ সাক্ষ। ূ 

ত্বপ এব রূপিণৌ। তপতড়িদ্বর্ণ পিশঙ্গ 
রোচিষ! প্রাংশুদধানৌ বিবুধর্ষভার্চিতো ॥ ২৯ ॥ 
তে বৈ ভগবতো রূপে নর নারায়ণাবৃষী | 
বীক্ষ্যোথায়াদরেণোচ্চৈ নননামাঙ্গেন দণ্ডব ॥ ৩০ ॥ 
স তৎ সন্দর্শনানন্দ নির্তাতেন্দ্রিয়াশয়ত | 
হুউরোমাশ্রু পূর্ণাক্ষো1৷ ন সেছে তাবুদীক্ষিতুৎ ॥ ৩১॥ 

পা (০ পাপ শপ পপ এ ০৮ ৮ পপি 

০” শপ পপ শতিশি সা ৮ পাপী শি আপ ০০০ 

ধয়োস্তো ত্রিবিৎ ব্রিগুণং নবতত্ককমিতভি বা । ত্রিবিৎ বিঃ পরিমাণমিতযাদ্দৌ নব 
তত্বাদি ময়ং ॥ ২৮ ॥ 

বেঞ্চ দর্ভমুষ্টিং কিঞ্চ সাক্ষাত্তপ এব তে তত্র হেভ্ঃ তপত্তড়ির্ণ, দীপ্যমান বিদ্যুৎ 

সঙ্কাশং বংপিশঙ্গ রোটিঃ তেন রূপিণৌ মুর্তিমন্ভৌ তাদক তেজোষুক্ত সৃত্তিভ্যাং তপো! 

| ময়ত্বেন গ্রকাশমানাবিত্যর্থঃ প্রাংশূ উন্নভৌ ॥ ২৯ | 
উচ্চৈ মতা আঁদরেণ ॥ ৩০ ॥ 
ভয়োঃ সনর্শলেন ৰ আনন্দঃ তেন নির্তাঃ উপশাস্তা আত্মেন্দ্রিয়াশয়। দেহেন্দ্রির 

মনাংসি যস্ত সঃ: | ন সেহে নাশকোৎ ৫ ৩১ ॥ 

ত্রিগুণীকৃতত যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট এবং পবিত্র হস্তে স্ব বৈণবদণ্ড কমগ্ুলু- 
ধারী ॥২৮॥ 

পঞ্মমালা, রুদ্রোক্ষ মালা ও বেদধারী, সাক্ষাত মুর্িমান্ তপস্যা রূপ, 
দেদীপামান বিছ্যুন্তের ন্যায় পিঙ্গল জ্যোতিধারী, উন্নত শরীর ও খষি- 
দিগের পূজনীয় ॥ ২৯ ॥ 

মার্কণ্ডেয় এই রূপ ভঙ্গবান, নর নারায়ণ খধির উতয় প্রকার রূপ 
দর্শন করত আদরের সহিত সন্্রমে উথান পূর্ববক সর্বাঙ্গে দণ্ডব€ প্রণাম 
করিঞলন | ৩০ ॥ 

এবং তছুভয়ের সন্দর্শন জনিত আ'নন্দে তাহার ইন্দ্রিয় মন স্তব্ধ 

হুইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বক্ষঃস্থল অশ্রু জলে পূর্ণ হইল এবং 
চক্ষু্থর় তছুভয়ে বিলীন হইল । ৩১ ॥ 



গুটি ই 
১২ম্্য ৮অ ] ভ্রীমদ্তাগবতম্। ১৪৭ 

উদ্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব গৎনুক্যাদাশ্লিষ্িব। . 
নমো নম ইতীশানৌ বতাষে গদগদাক্ষরং ॥ ৩২ ॥ 
তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্ধ্য চ। 

অহ্ণেনানূলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয় ॥ 
স্থখমাসনমাসীনৌ প্রসাদা ভিমুখো মুনিঃ | 

পুনরান্যম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমত্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ 

জ্ীমার্কগেয় উবাচ ॥ 

কিং বর্ণয়ে তব বিভে। যছুদীরিতোহগ্লুঃ সংস্তন্দতে 

তমনুবাত্পন ইক্জিয়াণি। স্যন্দস্তি বৈ হনুভূতাঁমজ 
শর্ববয়োশ্চ স্বম্তাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ৩৪ ॥ 

বিটি 

অগ্লিষন্ অপিজন্নিব 1 ৩২ 
পাদয়োরবনিজ্য পাঁদৌ '্রক্গাল্য অর্থনেন অর্ধোগ 7 ৩৩ ॥ 

পাদাবানমা রিট নীরা তো প্রতি ॥ ৩৪ ॥ 
০ শা শি শা শাশিসলী ৮ শট শী তি শপ শি শি শা মদ ০ স চর পপি স্পিশী ৩ ০৮ শি 

স্রমসন্দর্ভঃ | 

কিং র্ণর় ইঠি। তগ| ভাবেন ভক্ত] বু শিগ্ধোসি ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ 
পাশপাশি 

এ শপ শিপ 

০ সি সপ পপ | ২ পি | শী পপ পাপা সপ 

শপ 

তখন কৃতাঞ্জলি হুইয়! উথধান পূর্বক ওৎস্ুক্যে আলিঙ্গন করত 

প্রহ্বীভূত হইয়! গদগদবাক্যে তদুভয়কে নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥৩২ 
এবং তছুভয়ের আসন প্রদান পূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়। দিয়া, 

গন্ধ পুষ্প ধূপ মাল্যাদি দ্বার] উাহাদিগকে পুজা করিলেন। এবং পুজ্য- 
তম তদুভয় সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে পুনর্ববার পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক 
কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥ 

| মার্কণেয় কহিলেন হে বিভো ! আঁমি আপনার কি বর্ণন করিব? 
যে হেতু আপনি প্রাণি মান্রকে এমন কি শিব ত্রঙ্গা প্রভৃতিকেও প্রাণ 
ইন্ড্রিয়াদি প্রদান করিয়াছেন, যদিও সকলেই আপনার অধীন, তথাপি 
আপনি অনুগতদিগের আবত্মবন্ধু ॥ ৩৪ ॥ 
ঠ টি ই 



১০৮ শ্রীমন্তাগবতমূ । [ ১২স্ক ৮অ 

মূত্তীইমে ভগবতে। ভগবংস্ত্রিলোকা1ঃ ক্ষেমায় তাপ 
বিরমায়চ ম্বত্যুজিত্যৈ। নানা বিভর্ধ্যবিতুমন্ত 
তনূর্যথেদং সষ্ট। পুনগ্রপসি সর্ববমিবোর্ণনাভিঃ ॥ ৩৫ ॥ 
তন্তাবিতুঃ স্থিরচরেশিতু রড্ঘি, যূলং যৎস্থং নকর্ধ 

গুণকাল রজঃ স্পৃশন্তি। যদ্দৈ স্তবন্তি নিনমন্তি 
যজন্ত্যতীক্ষং ধ্যায়ন্তি নেদহৃদয়! মুনয়ন্তদাত্ত্যে ॥ ৩৬ ॥ 

পপ পট পপ পপ শি উস এপ সত পর ০০০ শপ পি শসা পপ সস 

অন্তর্য।'মিণস্তক্তৈব গ্রাণাদ্দি গ্রবর্তকত্বাৎ আত্মন স্তৎ স্ততাবস্বাতস্ত্রাং পশ্তনাহ কিমিতি 

হে বিভে! তব ত্বাং কিমহং বর্ণয়ে কথং স্তৌমি যতো যেন ত্বয়ৈব উদ্দীরিতঃ প্রেরিতোজ্নুঃ |. 
গ্রাণঃ সংশ্ন্দতে গ্রবর্তভে তমনুচ রাগাদয়ঃ শ্রন্দস্তি প্রবর্তস্তে তত্র হেতৃঃ বৈ অন্বয় 

ব্তিরেকাভাং শোত্রস্ত শ্রোত্র মিতা শ্রুতিভিশ্চ তৎ প্রমিদ্ধমিতার্থঃ ন কেবলং 

প্রাকতানাং শনুভূতা* কিন্তু অজ শর্বয়োশ্চ অনঃ স্বশ্ত মমাপি তখৈব এবং ষদাপি ন 

কচিদি কম্াপি স্বা তন্ত্রাং তথাপি দারুষন্ত্রবৎ ত্বৎ গ্রবস্তিন্ৈরপি রাগাদ্দিভি ভরজতাং পুংসাঁং 
ভাববন্ধুঃ আত্মনন্ধুরসি ন পিত্রাদদিবৎ দেশুমাত্র বন্ধুঃ অহো। কুপালুতা তবেতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

নন কখনাবাং প্রাণাদ্দি গ্রবর্তকৌ ধর্ম পুজত্বাধাবরে।রিন্চিচেত্তত্রাহ মুত্তি ইতি হে 

ভগবন্ ভগবন্তস্তব ইমে মৃদ্তি ত্রিলোক্যাঃ পালনায় ভাঁপ বিবমায় হুংখ নিবৃত্তো মৃত্যুন্গিত্যে 
মোঁক্ষায়চ নতু ত্বং কন্তাপি পুজ ইতার্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ যখেদং বিশ্বং অনিতুং আন্ান্তনূ 

ম্শ্য কুম্মাদি লক্ষণ! নানা অনেক প্রক্টারা বিভর্ষি অবিতৃত্বাৎথ হদ্বৎ ন “কধলং পালন 

মাত্রং তৰ কর্ম কিন্তু স্থষ্টিলরাবপীত্যাহ স্থষ্ট্েরতি তত্রাপান্য নিরপেক্ষত্বে দৃষ্টান্ত উর্ণনাভি 
রিবেতি ॥ ৩৬॥ 

পপ 

হে তগবন্! আপনার এই ুদ্তি দ্বয় ত্রেলোক্যের প্রতিপালন, 
ছুঃখ নির্ত্তি ও মোক্ষে নিমিত্ত কারণ, যে হেতু আপনি ইহার প্রতি- 

পালনের নিমিত্ত মৎস্য কুর্্মাদি অন্য নান! প্রকার শরীর ধারণ করিয়! 
থাকেন ॥ ৩৫ ॥ 

দেই স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর ও প্রতিপলক রূপে আপনার পাদপদ৷ 
ভজনা করি, যে পাদপন্ে স্থিতি করিলে আর গুণ কর্ম কাল রূপ মল 

স্পর্শ করিতে পারে না এবং বেদ তাৎপর্য্যজ্ঞ খষিরা যত প্রাপ্তির নিমিত্ত 

নিয়ত ধাহার স্তব, প্রণাম, পুজা, ধ্যান করিয়। থাকেন ॥ ৩৬ ॥ 

সস ০ পপ শট পপ শট পাপ পা রর১স্পপস্র্াপএ »এ৬- পপ »৬- আ »স সপপপ ইজ তিন 



১২ক্ক ৮অ ] শ্রীমস্তাগৰতম্ | ১০৯) 
পাশ 

নান্যং তবাজ্ব[পনয়াদপবর্গমূর্তেঃ ক্ষেমং জনস্য পর 

তো ভিয় ঈশ বিদ্বুঃ। ব্রন্ধা' বিভেত্যলমিতো দ্বিপরার্ 
ধিষ্টঃ কালম্য তে কিমুত ততকৃতভৌতিকানাং ॥ ৩৭ ॥ 
তদ্বৈ ভা স্থ্যতধিয় স্তব পাদমূলং হিত্বেদমাত্ম ছদি 

চাত্বগুরোঃ পরন্য । দেহাদ্যপার্থমসদস্ত্যমভি 
সোপ শেপ পপ পাপা পো শপ পপ সপ ৮৫ পা া্পসস্পা্সপসপসপপপস  প ০৮০ শা পপ পাপা পা 

যন্মাদেখং ভূত ত্বং তক্মাত্তবাজ্বি, মূলং ভজামীচ্যাহু তত্তেতি তগ্তাবিতৃঃ পালকন্ত 
স্থাবর জঙ্গমানামীশ্বরস্ত পাদশুলং তঙ্গামীতি তৃতীয় গ্লোকন্তান্থযঙ্গ: কথং ভূতমজ্বি,মূলং 

যতস্থং ঘত্র স্িন্ধং কর্ম্মগুণ কালান1ং রজোমলং অন্ঠেচ পুর্বোক্তা স্তাপাদয়ে! ন স্পৃশস্তি রজ! 

ইতি বা পাঠঃ যতে। বেদ। জদয়ে যেষাং তে বেদ ভাৎপর্যা বিদে। মুনয়ং যদেব স্তববপ্তি নিতরাং 

নমস্তি চত প্রাপ্তয়ে এব স্তৰনাদিকং কুর্ববস্তি ॥ ৩৭ ॥ 

অতোহন্যঃ পুরুষার্থে। নাম্তীত্াাহ নান্যমিতি অজ্য,যপনয়নাৎ শ্রীমচ্চরণ প্রাপ্ডেরন্তং 

কষেমং ন বিদ্মঃ পরিতে। লোকেষু সর্বেষঘপি ভীর্যযন্ত ত্ত জনন্ত তদেবাহ দ্িপরার্ধং ধিষ্ট্যং 
স্থানং যন্ত সব্রঙ্গাপি তে কালন্ত ইতে৷ ভ্রধিভূম্তাদি রূপাৎ কালাদলং বিভেতি অতঃ কিমুত 
বক্তবাং কেন ব্রঙ্মণ! রূতানাং ভৌতিকানাং 'গ্রাণিনাঁং ভয়মিঠি ॥ ৩৭ ॥ 

যন্মাদেবং তম্মাত্তব পামুলং ভজামি কথং ভূন্য খতধিয়ঃ সতাজ্ঞান শ্বরূপস্থ মধ্থা খত। 

সতা। ধীর্যন্ত যন্থিন্নবতারন্ত আত্ম গুরোজীবস্ত নিয়ন্ধঃ অতঃ কারণাৎ পরস্ত কিং কৃত্বা আত্ম 
পদে পপ কানা পাপী পিসি পাটি পিস সপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

তদ্বৈ ইঠি তৈঃ। তত্রাস্মমাত্র মিতি আত্মন্থদিষ্ঠানে ভ্রমাদেব প্রতীতির্যস্ত তদিত্ার্থঃ 

॥ ৩৮ | ৩০ ॥ 8০ ॥ ৪১ ॥ 
পপ ও রা ৯ আপস পপ জপ টে পপ পা | পা পাপী পাপী জা পিপিপি শি শতশত 2 সস পপ পপি | শস্পাপপ্প্ | শপ শপ 

হেঈশ! মোক্ষ মৃত্তি যে আপনি আপনার চরণ প্রাপ্তি ব্যতীত 

সর্বত্র ভয়দর্শী লোকের মঙ্গল আর কোথাও দেখি না, যখন দ্বিপরার্ধ 

কাল স্থায়ী ব্রহ্মাও আপনার কাল রূপের নিকট ভয় প্রাণ্ত হন, তখন 

তৎ কৃত ভৌতিকের যে ভয় হইবে তাহার আর কি কথা ॥ ৩৭॥ 

অতএব আত্মাবরক, নিষ্কল, তুচ্ছ, নশ্বর, এই দেহাদির উপাসনা 
পরিত্যাগ করিয়া সত্য জ্ঞান স্বরূপ, জীব গুরু, পরমেশ্বর রূপে আপনার 

পাদপত্প ভজনা করি, পুরুষ যদি আপনার ভজন! করে তাহা হইলে ; 

ই ৮৫ 
১822322৯420585256222 ] 

৭ শত পি পপ পিস পি সা পাপা পবা সপ উপ আজ আজ পপ শিস পা? পলা পাপী 

পাপা ৪৮০৯ সপ 



০ শপ জপ শপ পপ পপ ও আপ জপ পপ আর সপ পাস পপ খপ পপ পপ ০৮ সপ 

১১৬ শ্ীমস্তাগবতম্ | [ ১২ন্ক ৮জ 

জ্ঞমান্্রং বিন্দেত ন্তে তর্হি সর্বমনীষিতার্থং ॥ ৩৮। 
সত্বং রজস্তয ইভীশ তবাস্বন্ধো মাঁয়াময়াঃ স্থিতি 

ৰ লয়োদয় হেতবোহস্ত। লীলাধৃতা! যদপি সত্বময়ী 
ৰ প্রশাস্ত্যে নান্ে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভাং ॥ ৩৯ ॥ 

ত্মাপ্তবেহ ভগবন্নথ ভাবকানাং শুক্লাং ভনুং স্ব 
| 

দয়িতাং নাগা ভজন্তি। যৎ সাত্বত1 পুরুষ রূপ 

ছ্দি আত্মাবরকং অপার্থক নিক্ষণং অমচ্চ তং অগ্ত্যঞ্চ নশ্বরং ইদং দেহাদি হিত্বা দেহাদি 

| 

ভজনং ত্যক্ত1 অসচ্চেৎ কণং প্রতীয়তে তত্রাহু অঠিজ্ঞ মাত্রং নহত্যন্তমমৎ কিন্তু আত্ম 
মান্তরং ন তত পৃথগন্তীত্ার্থ: নথ অপবর্গীয় ভবতু সদ্ভজনং ফলান্ুরার্থং স্বন্ত ভজনং কার্ধ্যমেৰ 

তত্রাহ ভহীরতি বদি ত্বাং ভজতে পুরুষং তর্থি তেত্বত্ত এব সর্বং মনীধিভমর্থং বিন্দে- 
তেতি ॥ ৩৮ ॥ 

ননু বক্ষরুদ্রাদাৰপি মমেব সৃত্তি অত মামেব কিমত্যন্ত নাদ্রিয়সে তঙ্ঞাহ সত্বমিতি 
যদপি যদ্যপি তকৈধ মায় কৃত। এত লীলা স্বরৈব ধৃভাঃ তথাপি য| সত্বমরী সৈব প্রশান্ত 

মোক্ষায় ন ফেবলং গ্রশাস্ত্যাভাব মাব্রমন্ত তজনে কিন্তবনিষ্টঞ্চ কিঞ্চিদন্তথাত্বে ভবেদিতাহ 
বাসনেতি ॥ ৩৯ ॥ 

তেব সদাচারেণ দ্রয়তি তন্মিতি হে ভগধন্ তব শুক্লাং ভন্ুং শ্রীনারায়ণাখ্যাং। 
যদঘম্মাৎ সাত্বতাঃ সন্তমেব পুকষস্তেশবরস্ত বূপমুশস্তি মন্তস্থে নচান্যৎ রজন্তমশ্চ তন্ত্র হেতৃঃ 

চপ (শসা পাদ পা শিলা শিপ ০ পাশা ৮ ২ শশ্ীশ্পীোশি ২ শট শাশশিশীপিী ১ শ্পীপী্পীশাপা ২ শিিশা শী পাপাপপপাশপাাাা পাশ আপা অসশ প্র চিরে সিসি 

আপনা হইতেই সে সকল প্রার্থনীয় লাভ করে ॥ ৩৮ ॥ 
হে আত্মবন্ধু! হে ঈশ! আপনার মায়াময় যে সত্ব রজঃ ও 

তমো গুণময়ী লীল! তাহাই এই জগতের স্থষ্ি স্থিতি প্রলয়ের হেতু । 
তাহার মধ্যে যে সত্তবময়ী লীল৷ আপনি ধারণ করিয়াছেন তাহা যুক্তির 
কারণ, তত্ভিম্ন রজ ও তমোগুণময়ী লীলা ব্যসম, মোহ ও ভয়ের 
হেতু । ৩৯॥ 

হে ভগবন্! সেই হেতু আপনার এবং স্বীয় বিভূতিগণের প্রিপ্লতম 
গুরু শরীরকে নিপুণ ভক্তেরা ভজন! করিয়া থাকেন । এবং সাত্বত 
শীয়ের ঈশ্বরের যে সত্ব রূপ ভঙ্জনা করেন, তদ্দারা বৈকু্লোক অভয় 

00078 



কপ পপ পাপা সপ শপ শপ পা ও আয পথ আস ১ উদ পদ পেপাল ০০৪ ০০, পপি শীলা সাপ সী জপ কপ পা পাপা তা পপ ক্র ন্ 
১২ক্ক ৮অ ] ভ্ীমস্তাগৰতম্। ১১১ 

. মুশস্ি সং সত্বং লোকো যতোহ হয়মুত্া সব স্ুখং নচান্যাৎ ॥ ৪* ॥ 

তশ্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় তৃদ্ধে বিশ্বায় বিশ্ব 
ৰ গুরবে পরদেবতায়ৈ ৷ নারায়ণায় খষয়েচ নরে! 
ূ ভমায় হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায় ॥ ৪১ ॥ 

ূ বং বৈ নবেদ বিতথাক্ষ পথৈ ভর মদ্ধীঃ সম্ভঃ স্বথে 
বু হ্াদ্যপি দৃকৃপথেষু। তন্মায়য়।৷ বৃতমতিঃ 

স উএব সাক্ষাদাদ্যশ্চ তে খিলগুরোরুপপাদ্য বেদং ॥ ৪২ ॥ 

পপি | পাশা শা - শি হি শ স্ স্পা সপ শা শা শসা চা এ শক আও রা লিরাাাত০- 

যতঃ সত্বাৎ লোকে। বেকুষ্ঠাখাঃ লোকত্বে সত/পাভয়ঞ্চ তোগে সত্যপ্যান্ম স্থুথঞ্চ ॥ ৪৯ | 

অতম্তং প্রণমতি তট্রৈ নম ইতি হংসায় শুজায় সংযতশিরে নিয়ত বাচে অথচ নিগমে- 

শ্বরায় বেদমার্গ গ্রবর্তকায় ॥ ৪১।॥ 

বেদার্থ সংগ্রদ্দায় প্রবৃত্তি হেতুত্বং বদন্ স্তৌতি বমিতি কপটেজ্িষমা্গ ভ্রমদ্বীঃ 

বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিঃ পুমান্ স্বেজিয়াদিষু নিষস্তৃত্বেন সম্তমপি যং তাং ন বেদ দৃকৃপণেষু বিষয়েষুচ 

বুদ্ধি বিক্ষেপে হেতুঃ তন্সায়য়! তণ্তৈৰ তব মাযর। আবৃতা আত্মনিঠ। মতির্যন্ত স 

উ সোপি আদ এব পূর্বমজ্ঞাতৈব অখিল গুরো। স্তব ত্বৎগ্রবর্তি্ং বেদমুপসাদ্য গ্রাপ্য তং 

স্বাং সাক্ষান্থেদ ॥ ৪২ ॥ 

পাত শাশাপাপপাী পি শপিলশীপিপলপ 7 পিশি পাট শি ৭ শি শত পি পিপি পপ ৩ শা 

ও আত্মন্থখ প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৯ ॥ 

অতএব ভূম! পুরুষ রূপ বিরাট্ রূগী, বিশ্বগুরু, পরদেবস্তা, নরোতম, 

খষি, শুরু রূপ, সংযত বাঁক, নিগমেশ্বর, তগবান্, নারায়ণ রূপ 

আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪১ । 

হে অখিলগুরো ! আপনি স্বীয় হৃদয় ও ভদ্বিষয় সকলে বর্তমান 

থাকিলেও আপনার মায়া ঘারা আবৃতমতি ও বিক্ষি9€ বুদ্ধি লোকেরা 

আপনাকে জানিতে পারে না, পশ্চাৎ আপনার প্রবর্তিত বেদমার্ প্রাপ্ত ূ 

হইয়া আপনাকে সাক্ষাৎ জানিতে সমর্থ হয় ॥ ৪২॥ 

হী 0. 



পক আপ পপ পপ আপা সত ০ সপ পাপ পপ আস পপ শি আত | এ পপি? আস পা শা কপ পপ সপ পি ৩৯ ০ স্পা সপ পপ পপ পপ 

১১২ 8, | | ১২ক ৮অ 

 যন্র্শনং নিগম আত্মরহঃ প্রকাশং মু হস্ত যত্র কব 

য়োইজপরা যতন্তঃ | তং সর্ববসেদ বিষয় প্রতি 

রূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্ম নিগুডবোধং ॥ ৪৩॥ 
॥*%॥ ইতি প্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহস্তাং সংহিতায়াং 

বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীনারায়ণ স্তবোহষ্টমেহধ্যায়ঃ ॥ % ॥৮॥ % ॥ 

শ্ীসৃত উবাচ ॥ 
পো ৮ শপ ও পিসি শা শা শাপশিসপ শত শিস স্পী সপ শপ চে সপ পাপী শশী এ পাপী? আপা ০৯ পপ পপ আপ পা জপ আপ পাপ পা শপ সপ শপ পাপা 

বেদেনৈব তজজ্কানমিত্পপাদয়ন্ প্রথমতি য যন্ত তব দর্শনং নিগমে তবতি কথং ভূতং 

আন্মন স্তব রহস্স্ত 'গ্রকাঁশকং অন্যথা হর্জেয়তামাহু অজপর। ব্রক্ষমুখ্যাঃ কবয়োপি সংখ্য। 

ঘোগাদিভির্য মান] যন্ত্র ত্বয়ি মুহ্ান্তি কৃত ইত্যত আহ সর্কেষাং সাংখ্যাদি বাদানাং বিষয় 

ভেদাভেদাদয়ঃ তেষাং প্রতিরূপং তত্তদমুসারিশীলং স্বভাবে যস্ত তং কুতঃ আত্মনা দেহাদি 
সংঘাতেন নিগুড়ো বোধো যহ্য তমেবং ভূতং মহাপুরুষং ত্বাং বন্দে ॥ ৪৪ ॥ 

॥* ॥ ইতি ছাদশে হইটমঃ ॥%। 
নবমে ভগবন্মায়। দিদৃক্ষো1! দর্শনং মুহুঃ । মায়াশিশো লয়ান্বোচ মুনে নির্বেশ 

নির্গমৌ ॥ ৭। 

ক্রমসন্মভঃ । 
স্বখেষু স্বেক্তিয়েষু সন্তমপি এযাঁমেব বিৰরণং অমুষু কর্েক্দ্িয়েষু দৃক্ পথেষু জ্ঞানেক্ি- 

যেষু। হৃছাভয়াস্মকে । শাহং গ্রকাশঃ সর্বস্ত যোৌগমায়া সমাবৃত ইতি শ্রীগীতো- 

গনিষদ্তাঃ ॥ ৪২ ॥ ৩৩ ॥ 

৪ 

॥* | ইতি দ্বাদশ 8 ইষ্টমঃ ॥%॥ 
শপ পাশা সপ 

শর ২ শি শী িশীস্পি ৯ শক এ শী স্পা সপ ৮? পা শা শশী শশী ও এ পিস, | ০৮ ঞ্ শি জার পপ পপ পপ ৯ উপ পপ কপ এগার 

যে আপনার রভস্য প্রকাশক স্বরূপ দর্শন বেদেতেই সম্পন্ন হয়, এবং : 

যাহাতে যত্রশীল ব্র্গাদি কবিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই সর্ধ্বাদ বিষয়ামু- 
সারী ও শরীরের সহিত অভিন্নভাবে নিগুঢ় বোধ রূপ মহাপুরুষ 
আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪৩ ॥ 

॥%॥ ইতি দ্বাদশে অষ্টম ॥%॥ 
নবমাধ্যায়ে ভগবন্থায়! দর্শনেচ্ছু মার্কগডয় মুনির প্রলয় সমুদ্রে মায়া 

শিশু দর্শন এবং মুনির শিশুর অন্তরে প্রবেশ ও নির্গম বর্ণন ॥ ০ ॥ 
(১ ূ $6 



লি শি শশী ৮ শা ্পাশ্পীশীশীপ শিপন পপকপীপি ৯৯, সস ও পা আজ আজ 
রক . শান সি এ শসা পীস শািীশীপপপীশীশিশি রা সপ - লা সপ সস 

| ১২ক্ক ৯ম] স্বীমভ্ভাগবতসূ । ১১৩ 

ূ 
ংস্তাতো! ভগবানিখং মাকণ্ডেয়েন ধীমতা | 

| নারাঁয়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভূগুদ্বহং ॥ ১॥ 
শ্ীভগবানুবাচ | 

ভো ভো! ব্রন্ষর্ষি বর্ষযামি সিদ্ধ আত্ম সমাঁধিনা। 

ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্ত। তপঃ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ ॥ ২॥ 
বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ ন্ম ত্বদ্ব হদ্দ তচর্যয়। | 
বরং গ্রতীচ্ছ ভদ্রুং তে বরদোস্মি তদীপ্দিতং ॥ ৩॥ 

জবীঝষিরুবাচ ॥ 
জিত" তে দেবদেবেশ পরপনান্তিহরাট্যুত। | 

শর পদক আপ বটি ৯াপিশীশীশট উশ্ছি শি আন্পিপট পা পপাপপাপপাপ্পাসাসী 

'ভগবচ: পরি, হাষ পূর্বকং তদপেক্ষিত্ভবরদানং কথরিতুমাহ সংস্ত 5 হ ইত্যাদিন। ॥ ১ ॥ 

'আআ্মসমাপিন! চিত্তৈকাগ্রোণ ॥২॥ 

| বরং তে পন্বি তষ্টাঃ সম্মতি বু ব5ন' শর্বদেবাভি প্রায়েণ বরদোস্মীতি এস্ক ধচনং ছয়ে | 

| রৈক্যাভিপ্রার়েণ গ্রঠীচ্ছ গৃহাণ ॥ ৩ ॥ ৰ 

বরেণ ছন্দবত]। তে ্ জিতং উৎকর্ষো নহি মমতু বাহিত নান্তীত্যাহ বরেণেতি ॥8 
চা 

ক্রমসন্দভত | | 

| ১1 নুপহ স্বাধ্যাম স'ঘমৈ ধ আগ্রসমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রাৎ হেন যানপাবিনী ভক্তি: ভয় 
। মিদ্ধোসী হাঃ ॥ ২॥ ৩॥ 
: এানন্তা নরেণৈবালং পর্যাপ্রিগাত।। কিং তৎ। নি ॥৪। 

ূ 

৮১ শি শিশ্প্পা তি শা শা ্পীশিশপীশি 

স্পা পপ পাপী লাক্স লিপ স্পা ৯ পাশপাশি তা 

১ ০০০১১০০৪ ৯০ পপ সপ এ ০০ আপা পপ লাশ পপ ৭৩ সী স্পীপশ সেশন পপি শি 

| সত কহিলেন নরসখা তগবান্, নারায়ণ দীমান্ মাকগডেয় কর্তৃক 
ঈ এই প্রকার সম্যক স্তৃত হইয়! গ্রীতি পূর্বক তাহাকে কহিলেন ॥ ১॥ 

ভগব।ন্ খ্িদোন হে ব্রন্গর্ষিশ্রেষ্ঠ ! তুমি আত্ম লমাধি, অনগ।সিশী 
ভক্তি, তপস্তা!, স্বাধ্যায় ও সংবম দ্বরা সিদ্ধ হইয়াছ ॥ ২॥ 

তোমার বৃহদ্বতচর্য্যাতে পরিতু্ট হইয়াছি, আমি বরদ, তোমার 

কল্যাণ হউক, তুমি অভীপ্নিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৩॥ 
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে প্রপনাতিহর ! হে দেসদেন! হে অযু! 

আপনার নিকট প্রত্যুত্তরে আমি পরাজিত হইলাম, আমার সয়; 
জজ ত্র ৮৫ 

রর ৮৭. ] 
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১১৪ শ্রীষস্তাগবতমূ । [ ১২স* ৯ 

বরেণৈতাবতাঁলৎ নে যত্তবান্ সমদৃশ্যত ॥ ৪॥ 
গৃহীত্বাহজাদয়ে। ষস্য শ্রীমতপাদাজদর্শনং । 
মনসা যোগপকেন স ভবাম্মেক্ষিগোচরঃ ॥ ৫॥ 
অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে | 

দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়। লোক? সপালো বেদ সন্িদাং॥ ৬॥ 

শ্রীসূত উবাচ । 
ইতীড়িতোহর্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে । 

৫ম বট রাহ. স্পা 

যন্ত তব শ্রীমৎ পাদাজদর্শনং মনসাপি গৃহীত্ব। প্রাপ্য গ্রাকৃতা অপ্যজাদয়ে। ভবস্ি 

স ভবানম্মে অক্ষি গোচরে। জাতোইমি কিমতঃ পরং যরেণেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

্রক্ষ্য দুষ্টমিচ্ছামি লোকপালৈ ব্রর্ধাদিভিঃ মহিতোয়ং লোকো। জনঃ মস্তিদাং সতি 
বন্তনি ভেদং ॥ ৬৪ 

তথেতি দ্রক্ষ্যমীতি স ঈশ্বরঃ শ্ময়ন্ সন্্য়মিতি পাঠে ক্রিয়।বিশেষণং ॥ ৭॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

যতো গৃহীত্বেতি। অজাদয়ে!হপি কতার্থ। ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ৫ ॥ 

| পথাপি গ্রারন্ধময় কৌতুকু বশতয়েতি ভাবঃ। নন জগৎ পশ্তন্ মম মায়াং পশ্ররেবালি 

শত্রাহ যয়েতি। অন্তঃ সতো বহির্ভিদ1ং বিদারণং গ্রলয়ং যয়। মদ্বিদিতয়! সতা। মন্্বার। 

| স্তোঞ্পি সপালে! লোকে! বেদ জানীয়াৎ ॥ ৬॥ ৭॥ 

প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি ॥8॥ 

প্রাকৃত ব্যক্তিরা যোগপরিপাক দ্বার! ধাহাঁর পাদাজ দর্শন মনে গ্রহণ 

করত ব্রন্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ আমার অক্ষি-' 
গোচর, অতএব আমার বরে কি প্রয়োজন ॥ ৫॥ 

ছে পুণ্যশ্লোকশিখামণি! হে পম্লোচন! তথাপি আপনার 

(মায়া দেখিতে আমি অভিলাষ করি, লোকপালের সহিত লোক সকল 
যে মায়! ছ্ার। স্বস্ততে ভেদদর্শন করেন ॥ ৬ ॥ | 

সত কহিলেন, হে-যুনি শৌনক ! মার্কগডয় কর্তৃক এই রূপে 
৷ যথাভিলফিত স্তত ও পুজিত হুইয়। ভগবান্ ঈশ্বর হাস্ত করিতে করিতে 

22222 



১২ক্ক ৯অ] শ্রীমস্াগবতম্। 

তথেতি স ন্ময়ন্ প্রাগাদদর্ধ্যাশ্রমমীশ্বরঃ ॥ ৭॥ 

তমেব চিত্তযন্বর্থমুষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ । 

বস্নগ্নযর্কসোমান্ব, ভূবায়ুবিয়দাত্মস্থ ॥ ৮ ॥ 

ধ্যায়ন্ সর্ববত্রচ হুরিং ভাঁবদ্রব্যৈরপৃজয়ও । 
ক্কচিৎ পুজাঁং বিসম্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৯॥ 
তস্তৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ট পুষ্পভদ্রীতটে মুনেঃ। 
উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াৎ ব্রহ্মন্ বায়ুরভূম্মৃহান্ ॥ ১০ | 

তং চগ্ডশব্দং সমুদীরয্তং বলাহক। উঃ 

তমেবাথং মায়াদর্শন রূপং অগ্ন্যাদি মৃত্তিষু ॥ 
ভাব ভ্রব্যৈর্মনোময় দ্রঃ কচিৎ কদাচিৎ প্রেমগ্রাসর সংপ্লুতঃ গ্রেমোদ্রেকৎ গ্রাপ্তঃ ॥৯ 

মায়া দর্শনমাহ তস্তেত্যাদিন| ॥ ১০ ॥ 

ত বামন বলাহকা! মেঘ। অভবন্ আবির্বভূবুঃ তেচ তড়িস্তিঃ সহিত উচ্চৈঃ স্বনস্তে 
১৬ 52552225222 

। 

ব্রমমন্দর্ভঃ । 

দ্বমেব শ্রীহরিমেব অর্থং পরমার্থ রূপং চিস্তয়নূ নতু মারাদর্শনমিত্যর্থঃ | স্ব কর্ম ফল 

নির্দিষ্টামিতি ন্তায়েন ॥ ৮1 ৯) ১০। ১১। ১২1 ১৩1 ১৪1 ১৫। ১৬৭ ১৭ ॥ 

তথাস্ত বলিয়৷ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৭॥ 

তখন মার্কণেয় খষি সেই মায়। দর্শন রূপ অর্থ চিন্তা করিতে করিতে 
স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করত অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, 
আকাশ, আত্মা ॥ ৮ ॥ 

সকল বস্ততে হরিধ্যান করত ভাব রূপ ব্য বার পুজ। করিতে 

লাগিলেন এবং কখন কখন প্রেমোদ্রেক প্রাপ্ত হইয়া বাহা পৃজাও 
বিস্বৃত হইতে লাগিলেন ॥ ৯॥ 

হে ভূগুশ্রে্ঠ ! একদ! মার্কগেয় খষি সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্র] নদী- 
উপবেশন করিয়া আছেন এমত সময়ে মহা ঝটিক! বায়ু উপস্থিত 

হইল ॥ ১০ ॥ 
প্রচণ্ড শব্দে বহমান সেই বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি ভয়ানক 

টা . 4৫ 



সি 
১১৬ শ্রীমন্ভীগবতম্ । [ ১২স্ক ৯ 

শপ ৯৫৮৮-৩৮৫৮ররপ্্া্্পএ পা াপ 

ভবন্ করালাঃ। অক্ষ স্থবিষ্ঠা মুষুচু 
স্তড়িতিঃ স্বনস্ত উচ্চৈরভিবর্ষধারাঃ ॥ ১১ ॥ ূ 
ততো। ব্যদৃশ্যস্ত চতুঃ সমুদ্রাঃ সমস্তত ৃ 
ম্াতলমাগ্রসন্তঃ ৷ সমীরবেগোর্িভি 
রুগ্র নক্র মহ! ভয়াবর্ত গভীরঘোধষাঃ.॥ ১২ & ৃ 

আন্মর্ধ্হিশ্চান্ডিরতিত্যুভিঃ খরৈঃ শতহ্ুদাতী 

রুূপতাঁপিতং জগৎ। চতুর্বিবিধ বীক্ষ্য সহ 

ত্বনা! যুনির্জলাধুতাং ক্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ ॥ ১৩। 

পপ পি পসপাপসপ পাশ শিপ পাপ পাস পপি ০ না 

গর্জন্তঃ অক্ষে1! রথাঙ্গং তছবৎ স্থবিষ্ঠাঃ অভিতে। বর্ষধারা মুমুচুঃ ॥ ১১ ॥ 

চতুর্দিকু বর্তমানাঃ সমুদ্রাঃ সমীরধেগেন ঘে উশ্য়ঃ তৈ ভূতিল* গ্রসস্তঃ উগ্র নক্র। 
যেধু মহাভয়! আবর্তী। বেধু গম্ভীরো। ঘোষো যেষু তেচ তেচ নেচ ॥ ১১। 

আত্মন। সহ জরাযুজাদি চতুর্বিধং জগদস্তর্বহি শ্চোপতাপিতং বীক্ষ্য স্্।ঞ্চ জলাগ্ন তাং 

বীক্ষা মুনিঃ সমব্রসৎ ভয়ং 'প্লাপ ফেনোপত্বাপিত* অস্তিং কগং ভূতাভিঃ অনিদ্থানডিঃ 

অতিক্রান্ত! দোর্ধাভিঃ থবৈঃ হার্য/রশ্মিভিঃ বাযুভির্বেতি শেষঃ শঙদ্রদাতিশ্চ বিছযাত্তি 

দীর্নর্যং ছন্দোমুরোধেন ॥ ১৩ ॥ 
এপ, এত ৮ ৬ আচ পি ৩ তা পপ আত জরিপ | সপোন শশী পি শপ পদ পপ | ক সস ০০০ ৩ পপ এ আজ | জঞর ৫৪৮০ ০৮ শশা শা পি শশী শাশি শনি 

ঘোরতর মেঘ সকল বিদ্যুতের সহিত উচ্চৈঃশব্দ করত স্থুলবর্ষ ধার! 
সকল বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল ॥ ১১॥ 

অনন্তর চারিদিকে: ভয়ানক হিংস্র জল জন্তু বিশিক্ট ভ্রামজনক 
আবর্ভ সহকৃত, গভীর শব্দকাঁরী সমুদ্র সকল সমীর বেগোতুত উম্ম 
দ্বারা যেন পৃথিবী তলকে গ্রাস করিতে দৃষ হইতে লাগিল ॥ ১২। 

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি জল দ্বারা আপ্লত পৃথিবীকে এবং অন্তবাহো 

আকাশ ব্যাপ্ত খরতর জলবেগ দ্বারা ও বিদ্যুৎ শব্দ দ্বারা উপতাপিত 
আপনাকে ও চতুর্বির্বধ স্থূল শরীর বিশিষ$ জগৎকে সন্দর্শন করিয়। ভয়ে 
ব্যাকুল হইলেন ॥ ১৩। 

রর 
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১২ক্ক ৯অ ] ভ্রীমভীগবতম্ । ১১৭ 

তস্তৈবমুদীক্ষ্যত উর্িভীষণঃ প্রভগ্তনাঘু 
পিত বার্মহার্ণৰঃ। আপূর্য্যমাণে বর্ষস্তি 
রন্ম দৈঃ ক্ষমামপ্যধাদ্বীপ বর্ষ[ক্রিভিঃ সমং ॥ ১৪ ॥ 
সক্ষাস্তরীক্ষৎ সদ্িৰং সভাগণং ত্রৈলোক্য 

| মাসীৎ সহ দিগৃভিরা তং । স'এক এবো 

ৃ ব্বরিতো মভামুনি ব্রাম বিক্ষিপ্য জটাজড়ান্ধব ॥ ১৫ ॥ 

| ক্ষৃভৃট পরীতো৷ মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈরুপদ্রুতে। 
বীচি নভম্বতাহতঃ। তমস্যপাঁরে পাঁতিতো 
ভরমন্ দিশে। ন বেদ খং গাঞ্চ পরিশ্রমেষিতঃ ॥ ১৬ ॥ 

৩৮ ০ ৮০ পপ পপ শাসক? ০ পস্ পাস শি শী শি সী ০ পপ পপ পপ পপ পপ পপ আসল পা ৬ সপ পপ এ সপ শশী শশী শিক পপ তি স্পা পা সপ 

টিনা ॥ গ্রকম্পিতং বারুদকং যন্সিন্ সঃ। অপ্যধাৎ ছন্দয়ামাস লমং 
সহ ॥১৪॥ 

সঙ্ষাস্তরীক্ষং ভূম্যস্তরীক্ষন্থ প্রাণিসহিত' সদ্দিবং স্বর্ীস্থ দেব সভিততং ভগণা জ্যোতির্ণাঃ 

তৈঃ সহিতং জটাবিঙ্ষিপ্য বিকীর্য্য ॥ ১৫ ॥ 

পরিশ্রমেণ ইবিতে] গণ্বঃ ব্যাপ্ত: ইং সর্পণ ইত্যম্মাৎ ॥ ১৬॥ 
পশ্পাপাপপপা পপাপসিস্পী পপি পক প্পীই পা পাপাল পাপা ৮ ৬ সস চি এস শপ পপ | পপ পরপর 

বর্ষ দ্বারা আপূর্ধ্যমান, রী দ্বারা ভীষণ, বায়ু দ্বারা না সেই মহ! 
সমুদ্র দেখিতে দেখিতে দ্বীপ বন পর্বতাদি সহিত পৃথিবীকে জলে 
পরিপূর্ণ করিল ॥ ১৪ ॥ 

তখন পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ গ্রহগণ ও দিগেদেশ সহিত ব্রেলোকা 
জলে আপ্লুত হইয়াছিল, কেবল এক! সেই মহামুনি জড়ান্বের ন্যায় 
জট! বিক্ষেপ করত জলোপরি ভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ১৫ ॥ 

এবং ক্ষুধ! তৃষ্ণায় ব্যাকুল মকর তিমিঙ্গিল দারা উপক্রত, তরঙ্গিত 

বায়ু দ্বার আহত ও অপার অন্ধকারে পতিত হইয়া দিকে দিকে ভ্রমণ 
করিয়৷ অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃ আকাশ ও পৃথিবী কিছুই জ্ঞাত ছিলেন 
না॥ ১৬॥ 
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| স্ লি ০ শিশির পিপাসা পপ পপ শিক স্পস্পোসপপ পিসি প্ ০৩ 2৩ আপ | শা শপ পিপিপি পাপ পপ পাস পা? পাপ? পপ | পপ আত ৮ পাগল | শপ | সাজ তত পালিশ পি শ তাশি এ এপি, ৮ স্তও। ৩ ম্ বসা 

১১৮ শ্রীমন্তাঁগবতমূ । | ১২ক্ক ৯আ 

কচিম্মহার্ণবে মগন্তরলৈ স্তাঁড়িতঃ কচিৎ। 
যাদোতি ভরক্ষিতঃ কাপি স্বয়মন্যেন্য ঘাতিভিঃ। 

কৃচিচ্ছোকং ক্চিন্মোহং কচিদ্দখং স্বখং ভয়ং । 

কচিন্মত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভি রুতার্দিতঃ ॥ ১৭॥ 
অযুতাঁযুত বর্ষণাং সহস্রাণি শতানিচ। 
ব্যতীয়ুভ্রমত স্তশ্মিন্ বিষ্মায়৷ বৃতাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥ 
সকদাচিন্ত,মং স্তম্মিন্ পৃথিব্য/ ককুদি দ্বিজঃ। 

হ্য্রোধপোতং দদূুশে ফলপল্লৰ শোভিতং ॥ ১৯ ॥ 

প্াগুত্তরন্তাং শাখায়াং তন্তাপি দদৃশে শিশুং। 
দি টা এআ শা পান ০ রে &, চিনি 

এঅন্যোস্তা বাতিন্ি ভঃ 'নত্তক্ষণায় পরস্পরং যুধাতিঃ ॥ ১৭ ॥ 

শিঞচুনায়াধুভাম্মন ইহ অ তথা দষ্টবাশিতার্থই ॥ ১৮॥ 

ককঝুুদি উন্নত প্রদেশে স্তগ্রোধ পোতং কোমল বটং ॥ ১৯ ॥ 

তন্তেশান দিক্ শাখারাং শিশুমপি ॥ ১০ ॥ 

ক্রমসন্দ্ঃ | 

অযুতাযুত বর্ষাণামিতি। তন্ত ভাবং জাতমিতার্থঃ 7১৮।১৯।২০।২১২২২৩।২৪/২৫২৬২৭। 

২৮।২৯। ্ 
পপ থা. চে ০ 

কখন মহার্ণবে মগ্ন১ কখন তরল তরঙ্গে তাড়িত, কখন পরস্পর 
যুধ্যমাঁন ছিংত্র জল জন্তু কর্তৃক দংশিত, কখন ব্যাধি গীড়িত হইয়া 
কখন শোক, কখন মোহ, কখন দুঃখ, কখন ভয় পাঁইতে লাগিলেন ॥১৭ 

বিষ্ুমায়ারত মার্কগ্ডেয় এই রূপে সেই মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে 
করিতে শন্চ সহস্র বমর অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৮ ॥ 
. খািগেয় এই রূপে মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে 
পৃথিবীর এক উন্নত দেশে ফল পল্লব শোভিত একটা কোমল বটবৃক্ষ 
দেখিতে পাইলেন । ১৯॥ 

সেই বৃক্ষের পূর্ব্বোত্তর দিক্ গত শাখায় পত্রপুটে শয়ান একটা ২ রা 



রন এ শত ৯ শপ আস নদ ৮ সী নি রা সপ সপ নি ওম ু শপ পরত | শি নি সপ আপা সী সত 

১২ম্ক ৯অ ] স্ীমন্তভাগবতমৃ। ১১৯ 

টি ০০ 

শয়ানৎ পর্ণপুটকে গ্রসস্তং গুভয়! তমঃ ॥ ২০ ॥ 

মহা মরকত শ্যামং শ্রীমদ্বদন পঙ্থজং | 
কন্ধুগ্রীবং মহোরস্কং শুনসৎ স্ুন্দরক্রবং ॥ ২১ ॥ 
শ্বাসৈজলদকাভাতং কন্ধুপ্রী কর্ণ দাড়িমং | | 
বিন্রমাধর ভাসেষচ্ছোণায়িত সুধা ম্মিতং ॥ ২২ । 

পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনহ । 

শ্বাসৈজদ্বলি সন্থিগ্ন নিম্ন নাভিদলোদরহং ॥ ২৩।॥ 

রববাঙুলিভ্যাং গাঁ ্যামুদীয় ৪০০ 
ক নু শশা শর পপ তা শশা শী শশার উট 

চর বদন পঙ্কজং যন্ত ত' কণ্ুবৎ বারি গরীব! ষন্ত তং মহোরস্কং বিশাল 

বক্ষসং স্থুনসং শোভন। নাশ। যস্ত তং স্ুন্দরে ভ্রুবৌ বন্ত তং ॥ ২১॥ 
শ্বাটসরেজস্তঃ কম্পমানাঃ অলক] স্তৈরাভাতং শোভিতং কন্ু বদস্ত ঝলয়েন শ্রীর্যয়ে 

স্তৌ কন্শ্রিয়ৌ তয়োঃ কর্ণয়ে! দড়িম পুণ্পে যস্ত তং বিদ্রম তুল্যাধর ভাস। ঈষচ্ছোগায্লিতং 
সুধাতুলা ম্মিত২ যন্ত তং ॥ ২২1 

পদ্মগর্ভবৎ আ। ঈবদরুণাপাঙ্গৌ নেত্রাস্তৌ ষস্ত তং শ্বাসৈরেজন্তা শ্চলস্তে! বলয় স্তির্য্য- 

গিয়রেখ। স্তাভিঃ সন্বিপ্ণ। চঞ্চল! নিম্ন গভীর। নাভি ধশ্মিন তত দলবৎ অশ্বখ পন্জ সংকাশ 
মুদ্রং যন্ত তং ॥ ২৩॥ 

চারবঃ অস্থুলয়ে। বয়োঃ তাভ্যামুন্নীর মাকুষ। ধয়স্তং পিনস্তং ॥ ১৪ ॥ 
শি শা ০ পাশপাশি ক ওত ওক | শি সপ শপ শিস পিপি পি পপ পসপোপিত শপ পিপাসা পপ সপ ও পপ পপ পপ 

শিশুকে দর্শন করিলেন, শিশু যেন স্বীয় প্রভা দ্বারা তমোনাশ 
করিতেছেন ॥ ২০ ॥ 

তাহার রূপ মহামরকতের হ্যায় শ্যামবর্ণ, মুখমণ্ডল পগ্সের ম্যায় 
রমণীয়, কন্ধুগ্রীব, মহোরক্ক, সুন্দর নাশা, শোভন ভ্রে ॥ ২১॥ 

নিশ্বাস পবনে অলক। শোভিত, দাঁড়িম পুষ্পের ন্যায় বলয়াকার কর্ণ 
দ্বয় স্বশোভিত, বিশ্ব তুল্য অধর শোভায় উঁষত রক্তবণ অস্ত হাস্য 
বিশিষ্ট ॥ ২২ ॥ 

পন্পগর্ডের ন্যাঁয় অরুণবর্ণ অপাঙ্গ, মনোহর হাস্ত এবং অবলোকন, 
স্বাসবেগে চলিত ভ্রিবলীর সহিত কম্পিত গভীর নাতি এবং অশ্ব 
পত্রের স্যায় উদর ॥ ২৩'। 

মনোহর হত্তের অঙ্কুলি দ্বারা স্বীয় চরণ ধারণ পূর্বক মুখে নিক্ষেপ 
সস্তা ০ ডা তত পিসি 

১ 
ৰ | সপ ক পাপ এ ও অস্ত. শপ পান ও ০ রত সপ. আর জপ পাচ আও সাত সপ আসল 
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১২৩ ্রীমদ্ভীগবতমূ। [ ১২ ৯ 
শাদা স্পা »শীশীীস্পল 2১ টা শিট - পা শিপ পাপ পপি পক পাপা শি পা গন 

মুখে _নিধায় বিপ্রেনত ধয়ন্ত' বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ২৪ | 

তদ্দর্শনাদ্বীত পরিশ্রমে মুদ্রা প্রোৎফুল্ল হুৎ 
পদ্ম বিলোচনাম্বজঃ । প্রন্ৃষ্ট রোশান্তুত 
ভাব শঙ্কিতঃ প্র পুনস্তং প্রসসার বালকং ॥ ২৫ ॥ 

তাবচ্ছিশোর্বে শ্বরসিতেন ভার্গবঃ সোস্তঃ শরীরং 
মশকো যথাবিশৎ। তত্রাপ্যছে। ন্যস্ত মচষ্ট 

কৃষ্নশে। যথ! পুর মুহাদতীব বিল্মিতঃ ॥ ২৬ ॥ 

খং রোদসী ভগণানদ্দে সাগরান্ দ্বীপান্ সবর্ধান্ 
করি ৪০৪ | বন!নি চিনির সরিতঃ 

শাশি বলা 

হৃৎপদ্মু্চ বিলোচ নামুজেচ প্রোৎ ফুক্লানি বিকলিভানি যন্ত সঃ ঃ অদ্ভুত ভাবং অত্যাম্চর্যা 

রূপং তেন শঙ্কিহঃ সন্নপি তং প্রষ্ট ২ পুনঃ গ্রমসার সমীপং গতঃ ॥ ২৫ ॥ 
অদ ইদং জগৎ যথা পুরা গ্রলয়াৎ ৪ ্া্তং বিন্ন্তং দৃষ্ট1 চাতীব বিশ্মিতঃ সন 

আামুহ্াৎ ॥ ২৬॥ 

কৎন্নশো দর্শনং, প্রপঞ্চয়তি থমিত্যাদিনা ককুভে। দশ: পুরাণি আকরাংশ্চ খেটান্ 
সা 

করত ভক্ষণ নীল ॥ ২৪ ॥ 

মার্কণডয় এই রূপ বালকের ভাব দেখিয়া গত পরিশ্রম ও অদ্ভুত- 
ভাবে শঙ্ষিত হইয়া! উৎফুল্ল হৃদয় লে'চেনে সহর্ধে সেই বালককে 
জিজ্ঞাস] করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২৫1 

ভূগু পুত্র মার্কগডয় এই রূপ দর্শনে বিস্ময় হৃদয়ে তাহার সমীপস্থ' 
হুইবা মাত্র শকের ন্যায় বালকের নিশ্বান পবনবেগে তীহার অন্তঃ- 
শপ্লীরে প্রবিকউ হইলেন এবং তথায় প্রলয়ের পূর্বের ন্যায় এই জগৎ 
সমুদায় বিন্যস্ত দেখিয়া! মোছে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ২৬॥ 

তথায় দেখিলেন, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্বত, সাগর, 
দ্বীপ, বর্ষ, দিক্, নুর, অন্থুর, বন, দেশ, নদী, পুরী, আকাশ, থেট, ব্রজ, 
আশ্রম ও বর্ণবৃত্তি। সহাভূত, স্ছুলভৃত, ভৌতিক, কাল, যুগ, কল্প, 

শি... পাপী ও অক্প-সপপ াপ পস পপি ল ি 
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পুরাকরাঁন্ থেটান্ ব্রঙ্গানা শ্রমবর্ণ বৃত্তয়ঃ [ ২৭ ॥ 
মহান্তি ভূতান্তথ ভৌতিকান্যসে। কাল 
নানা যুগকণ্পকপ্পনং। যৎ কিঞ্দিন্য 

খ্যবহার কাঁরণং দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতং | 
হিমালয়ং পুষ্পবহাঞ্চ তাং নদীং নিজাশ্রখং 

যত্র খাধীনপশ্থাৎ ৷ বিশ্বং স পশ্ঠুন্ শ্বসি 

তাচ্ছিশোরব বহির্নিরন্তো। হ্াপতল্লয়ান্ধৌ ॥ ২৮ ॥ 
| তন্মিন্ প্রথিব্যাঃ ককুদি গ্রন্নঢুং বটঞ্চতৎ 

ূ পর্ণপুটে শয়ানং। তোকঞ্চ তত প্রেম 

ূ হধাশ্মিতেন নিরীক্ষিতো পাঙ্গনিরীক্ষণেন। 

অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাৎ হ্বদিধিষিতহ | 
অভ্যয়াদতিনংহৃষ্টঃ পরিত্বক্ত, মধোক্ষজং ॥ ২৯ ॥ 

শক করতে 
মগ আহ 

শত 

কর্ষক গ্রামান্ ব্রজান্ গোকুলানি আশ্রমাংস্চ বর্ণাংশ্চ ভেষাং বৃত্ীশ্চেতার্থ? ॥ ২৭ ॥ 

নান। যুগানি কল্লাংস্চ কল্পক়্তি তৈবাকল্পান্তে ইতি তথ! তং রি সদিব পরমার্থ 
ইবাবভাপিতং তেনৈব | ২৮ ॥ 

বটঞ্চ তোকঞ্চ বীক্ষ্য তন্ত প্রেম! অুধাতৃল্য শ্মিহ ঘুক্কেনাপাঙ্গ মিরীক্ষণেন নিরীক্ষিতঃ 
সন্অথ তং বালকমধোক্ষতং পরিধক্র,মভ্যয়াদিতি ঘরোরন্বয়ঃ । কথং ভূতং নেআ্রাভ্যাং 

ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য ও দিবারাত্রি সহিত অবভাষিত বিশ্ব দর্শন করিলেন 
"এবং হিমালয়, পুষ্পবহা। নদী,-শ্বীয় আশ্রম এবং তথায় খধষি সকলকে 

দেখিলেন । এই রূপে তদভ্যস্তরে বিশ্ব দর্শন করিয়া! পরে শিশুর 
নিশ্বাস দ্বার পুনর্ব।র রহিনিঃসারিত হুইয় প্রলয় সমুদ্রে নিপতিত 
হইলেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ 

এবং তথায় সেই পুরধিবীর উচ্চ দেশে বটবৃক্ষ এবং তাহার পত্র 
পুটে শয়ান অধ্বৃত হান্য যুক্ত ' বালককে দর্শন করিলেন। পরে নে 
পথে হৃদগ্ণে প্রবিউ বালকে দেখিয় অত্যন্ত হর্ধেয় সহিত তাহাকে 

| নিত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৯৪ 



সাহার পুজা হউ হইয়া শিব ভীহীকে বরদান. করেন ॥০ ॥ 
. পেনিপাচ এছ 

রাশিতে তিতা সা পা ্পাজ। সত আদ পচ | ও 
- স্পিপিশারশিস্প 

সপ সি আস জসউস্ঞ্ এ ০ পি আস পা শা শাল জা আল ০ আগর জজ ক 

৪ 

১২ ভরীমস্ভাগবতঙ্ । [ ১২স% ৯া ৃ 

তাবৎ ম ভগবান্ সক্ষাদেঘাগাধীশো গুহা শয়ঃ । 

অন্তর্দীধে ধষেঃ সদ্যে। যথেহানীশনির্দিত ॥ ৩০ ॥ 
তমন্বথ বটে। ব্রন্মন মলিলং লোকসংগ্লবঃ। 

তিরোধায়ি ক্ষণাদম্য স্বাশ্রামে পুর্বণৎ স্থিতঃ ॥ ৩১॥ 
॥% ॥ ইতিগ্রীভহাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাৎ সংহিতায়াং 

বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে মার্কেয়োপাখ্যানে ভগবম্মায়! দর্শনং নবমো- 
| হধ্যায়ঃ 1%0৯।॥%॥ 

শ্রীনুত উবাচ ॥ 

তাবৎ পরিতঙ্গ লাভাৎ পূর্বমেব খবে স্তশ্তান্তরহ্থিতো! বভূব তহুদ্যম বৈফলোয দৃষ্টাস্বঃ 

জনীশে! নি্দোবঃ তেল নির্দিত। ঈহ। ক্রি! যথেতি ॥ ৩০ ॥ 
অন্ধর্থিতং ভগবস্তমন্থু বটঃ সলিলং তলোকমংপ্লবশ্চ ভিরোধায়ি অন্তন্থিতঃ মচ স্বাশ্রম 

এব যথা পূর্ববং স্থিত ইনি ॥ ৩১ ॥ 
॥* ॥ ইতি স্বাদশে নবমঃ ॥%॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
সদাস্তদন্তর্ধানে দৃষ্টাস্ব:। যথেছেতি জনীশ ঈহায়ামসমথ? তেন নির্মিত ঈভ। বাঞা 

বণ! নদ্যোহতর্ধতে তথ! তপ্মাদৃবি স্তাদৃশ বাঞ্ছ! বিষয়ে! ভগবানস্তদ্ধ ইতার্থঃ | ৩০ ॥ ৩১ ॥ 

1 *॥ ইতি দ্বাদশ ক্রমসন্দর্ভে নবম: ॥* | 

“ এমত সময়ে যোগাঁধীশ গুহাশয়, সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবান্ সেই 
খষির নিকট হইতে এক্রজালিক পদার্থের ম্যায় তৎক্ষণাৎ অস্তহিততি 

| হইলেন ॥ ৩০ ॥ 
- হেত্রক্ষন্! তাহার তন্তর্ধীনের পর তৎক্ষণাৎ সেই বট বৃক্ষ, জল 

প্লাবন, লোকোপজ্জ্রব, ইত্যাদি সমুদায় তিরোহিত হইল এবং মার্কগেয় 
পূর্ববধৎ স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ 

॥% ॥ ইতি দ্বাদশে নবম অধ্যায় ॥%॥ 
দশমাধ্যায়ে শিতবর আগমন ও মার্কগেয়ের সহিত সম্ভাষণ পূর্বক 

৮. হী 
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স এবমনুভূয়েদং নারায়ণ বিনির্দিতং । 
বৈভবং যোগমায়ায়ীস্তমেব শরণং যো ॥ ১॥ 

শ্বীখষিরুবাচ ॥ 
প্রপন্গোন্ম্যজ্যি ঘুলং তে প্রপন্বাভয়দং হরে। 
যম্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্ন্তি জ্ঞানকাশয়া ॥ ২॥ 

শ্রীসৃত উবাচ। 
তমেবং নিভৃতাত্বানং বৃষেণ দিবি টিঙ্ি 

রুদ্রাণ্যা ভগবান রদ! দদর্শ স্থগগৈরৃতিঃ ॥ ৩ ॥ 
অথোমাতমৃষিং বীক্ষা গিরিশং সমভাষত | 

দশমে শিৰ মাগত্য যুনেস্তক্টে! বরানদাৎ । তেন সাকমতি শ্রীতয। সমাভাধা 

সভাজয়ন্ ॥ ১ ॥ 

জ্ঞানকাশয়। জ্ঞানবৎ গ্রকাশ মানয় ত্বস্তনং বিন। বিদ্বা'সোপি য্ঠ তব মায়য়। 

জ্ঞানিনে বয়মিতাহস্ক(রেণ মুহাম্ধীভার্থঃ | ২॥ 

| গ্রীনারায়ণ এব স্বমায়াদর্শন শ্রান্তং শ্রশিবরূপেণ সান্বয়ামাস তদাহ তমেবমিত্যাদিনা 
' মিভৃশ্াত্বানং মমাহিত চিত্তং রুত্র।ণ্যা! ভবান্া ॥ ৩ ॥ 

নিভৃত। মিশ্চল। আত্মেজ্য়াশয়। দেহেন্জ্িয় মনাংসি ষন্ত ত২॥ 9 ॥ 

সূত কহিলেন, মার্কগডেয় এই প্রকারে নারায়ণ বিনির্শিত যোগমায়ার 
৷ বৈভব সন্দর্শন করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১॥ 

মার্কগডেয় কহিলেন হে হরে! প্রপন্নজনের অভয় দাত আপনার 

চরণ মুলে পতিত হইলাম, যাহার মায়াতে জ্ঞানিরাও মুধ্ধ হয়েন, 
ভাহার প্রভাব কি বর্ন করিব ॥ ২ ॥& 

সুত কহিলেন এমত মময়ে কুজ্রাণীর সহিত ভগবান মহাদেব 
| বৃষারোহণে স্বীয়গণের সহিত আকাশে পর্যটন, করিতে করিতে: 
সমাহিত চিত সেই মার্কগেয়কে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩। 

অনস্থর ভগবতী উমা তাঁছাকে দেখিয়। মহাদেবকে কছিলেব, 
. ইিটিিটিরউিরিরিনরর তিনি রিয়ার িনিরিটারিিনিরিিটিত 



১৯৪ স্রীয়ন্তাগবতমূ। [ ১২ক্ক ১অ ৰ 

পন্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাতস্সেক্িয়াশয়ং ॥ ৪ ॥ 

নিভৃতোদবধব্রাতে। বাতাপায় ইবার্ণবঃ | 
কুর্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধং সিদ্ধিদে। ভবান্॥ ৫ ॥ 
শ্রীভগবানুবাচ ॥ 
নৈবেচ্ছতাশিষঃ ক্কাপি ব্রহ্বর্ষি মোঁক্ষমপু্যুত। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষে ব্যয়ে ॥ ৬1 

তথাপি মংবদিষ্যামে। ভবান্যেতেন সাঁধুন। | 

যংহি পরমোলাভে৷ নৃণাৎ সাধু মমাগমঃ ॥ ৭॥ 

ইত্যুক্ত। তমুপেষায় ভগ্রবান্ স তাং গতিঃ 

মিস সস শি 8 

নিভৃতং নিশ্চলং উদকং ঝাষব্রাতশ্চ যল্মিন্ সঃ সংসিদ্ধি' ফলং সাক্ষাৎ কুরু যতো! ভবান্ 
লিদ্ধিদঃ ॥ ৫ ॥ 

আশিষ: অভ্যুদয় লক্ষণাঃ উতন্সি২ অত্র হেতু 9ভরঁক্ষিমিতি ॥ ৬॥ 
সংবদিষা[মঃ সংবাদং করিষ্যামঃ ॥ ৭ ॥ 

সতাং গতিত্বে হেতুঃ ঈশান ইতি 1৮ ॥ 

ভ্রমসন্দর্ভঃ | 

১/২।৩।৪।৫ ৬1৭। ভগবাং স্তদভিজ্ঞায়েতি শুবনিষ্ঠাতিবাক্তার্থ: স্বয়*ণ গ্ঁবিষ্চাবন্ত- 

হিতে সতীতি। গিরিশন্ত তশ্বাদাস সামর্থযাযোগাৎ। যদ্ধ। প্রীভগবান্ শিবাতিপ্রায়ং 

সদ স্পা | আজ আস এ 

হে ভগবন্! সংযতেক্জিয় এই ত্রাঙ্ধণকে অবলোকন কর ॥ ৪। 

তুমি সিদ্ধিদাত1, অবাত কম্পিত সলিল, স্থির সমুদ্রের ম্যায় অচঞ্চল 

এই ত্রাঙ্ষণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ হইয়! ইহার তপন্তা সংসিদ্ধ কর ॥৫॥ " 
ভগবান কহিলেন এ ব্যক্তি অব্যয় পুরুষ ভগবানের পরম ভৃ্তি, 

লাভ করিয়াছেন, অতএব ইনি আর কেন প্রকার অদ্ভ্যুদয় বা যুক্তি 
পর্ধ্যস্ত ইচ্ছ। করেন না ॥ ৬॥ 
হে ভবানি! তথ।পি তোমার অনুরোধে আঁমি ইহার পহিত 

সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছ! করি, যে হেতু সাধুসঙ্গম সকলেরই পক্ষে পরম 
লাভ ॥ ৭1 

যকল লোকের ঈশ্বর, সর্বব বিদ্যার নিয়ন্ত।, সাধুদিগের গতি ভগবান্ 
1... 



০. এ. 
১২ ১০অ ] ভ্রীমন্থাগবতম্থ। ১২৫ 

ঈশানঃ সর্বববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ববদেহছিনাং ॥ ৮ ॥ 
তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়ে। জগদাত্নোঃ । 

ন বেদ রুদ্দধীবৃত্তিরাজ্মানং বিশ্বমেবচ । 

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরিশো। যোগমায়য় | 

আবিশত্তদগ,হ।কাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ ॥ ৯ ॥ 
আত্মন্যপি শিবং গ্রাপ্ূৎ তড়িগপিঙ্গ জটাঁধরং |. 

ব্র্যক্ষং দশডূজং গা ংগুমুদযস্তমিব ভাঙ্করং | 
ব্যান্তর চর্শান্বরং শুল ধন্ুরিঘসি চম্মভিঃ | 
অক্ষম[ল। ডমরুক কপালং পরণডং মহ। 

বিজ্রাণং মহমাভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ ॥ ১০ ॥ 

_ রুদ্ধা ধিয়োহস্তঃ করণন্ত বৃত্তয়ে। যেন সঃ ॥ ৯৪ 
ন কেবলং বহিরেব আহম্মন্তপি গ্রাপ্তং শিবং বিচক্ষা বিশ্মিতং কথং প্রাপ্তং মহস। 

অকন্মাদেবহ্দি আনাতং কথং ভূং তড়িগ্বৎ পিঙ্গ। জট! ধারয়তীতি তথ। তং স্তরীণি 

অঙ্ষীণি ষন্ত তং শৃলাদিভিঃ সহাক্ষমালাদীন্ বিভ্রাণমিতান্বরঃ অক্ষমালাদীনাং হন্বৈক্যং ॥১৭ 
সর এপ. পচাত 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 
বিজ্ঞায় যোগমায়য়। গিরিশঃ সন তজ্রপমাবিষ্টঃ সন তন্য মার্কতেয়ন্ত গুহাকাশ হ্যায় 
মাবিশদিতার্থঃ। তত্র হেতুরীশ্বর ইতি । এবমেবোক্তং তৈ: ভ্রীনারায়ণ এব পামাকা 
দর্শনশ্রান্ং শিবরূপেণ সান্য়ামাসেতি ॥৮॥ ৯1 ১০ ॥১১ | ১২1১৩0১৪৪১৫ 

১ সস 

মহাদেব ইহ! বলিয়া ক্রমে তীহার নিকটস্থ হইলেন ॥ ৮ ॥ 
নিরুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি যোগাবস্থ মার্কণডেয় সাক্ষাৎ ঈশ্বর মুর্তি তছুভয়ের 

আগমন জানিতেও পারিলেন ন। | কিন্তু ভগবান্ মহাদেষ তাহা 

অবগত হইয়! ছিঞ্জ মধ্যে বায়ু প্রবেশের ম্যায় যোগমায়। দ্বারা ভাহাক় 
অন্তরাকাশে প্রধিষ হইলেন ॥ ৯ 

তখন মার্কগেয় আত্মার অভ্যন্তরে অকল্মাৎ পিঙগ জটাধারী, 
ব্রিলোচন, দশভূজ, দীর্ধ(কার, ব্যান্রচপ্ধায়ী, শুল, ধনু, বাণ, জগি, 
চর্ম হস্ত, অক্ষমাল1, ভমরূ, কপাল পরশু বিশিষ্ট, উদিত ভাস্ধরের 
ব্যায় বিভাত হহবদেষকে দেখিয় বিশ্বয়ীপন্গ হইলেন ॥ ১০ & 

টি .............-০৯৬-১৬০০১০৬১৫১০৯০ 



রি ঈশান! আপনার দ্বারা জগৎ নিবুত রহিয়াছে অতএব আমি দি 

আপনার কি প্রিয় কারধ্য-করিব ॥ ১৩ ॥ -] 

১২৬ শ্রীমস্তাগবতম্ । [ ১২ক্ক ১5 

কিমিদং কৃত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ 1:১১) 
নেত্র উদ্মীল্য দদূশে সগণং সোখমাগতং । 
রুদ্রং ভ্রিলৌক্যৈকগুরুং ননাম শিরস। মুনিঃ | 
ত্মৈ সপর্ধ্য।ং বাদধাহ সগণায় সহোময়া। ূ 
স্বাগতানন পাদ্যার্ঘ্য গন্ধতঅ্ধংপ দীপকৈঃ ॥ ১২ ॥ 

আহ চাত্বান্ু ভাবেন পুর্ণকামন্য তে বিভে]। ূ 
করবাম কিমীশান যেনেদং নিরতৎ জগৎ ॥ ১৩ ॥ 

নমঃ শিবায় শান্তায় সততায় প্রসুড়ায়চ। ৰ 
রজে। জুষেথ ঘোরায় নমস্তুভ্যং তমোজুষে ৰ 

| 

ূ 
| 

পপ আসত পা এ 

বিশ্বয় পৃর্বকং বহিদ্শিনমাহ কিমিদমিতি ॥ ১১ ॥ 

সোৌমং উমর! মহাগতং কুদ্রং দশে ততো ননাম ॥ ১২। 
পৃর্ণকামত্তবং ব্যনক্কি যেন ত্বর1 জগন্িবৃতিং ভবতীতি ॥ ১৩ ॥ 

নিগুপদ্বেনচ নমস্করোতি নমঃ শিবাক্ন নিগুণায় সত্বায় স্বাধিষ্ঠাত্রে অতএব গ্রযূড়য়তীতি ূ 
তথ! তশ্বৈ ॥ ১৪ | রর 

1 

1 

উর. ইহার এগ 

এবং ইহা কি, কোথা হইতেই বাঁ ইহা! আগত হুইল, ইহ! ভাবিয়! 
মুনি সমাধি হইতে বিরত হইলেন ॥ ১১ | 

এবং নেন্ত্র নিমীলন পূর্বক স্বীয়গণের সহিত আগত ত্রিলোক গুরু 

রুদ্রেকে দেখিয়া! অবনত মন্তকে নমস্কার করিলেন এবং উমার সহিত 
সবল বাহন মহাদেবকে স্বাগতাসন পাদ্যার্ঘ গন্ধ পুষ্প ধ্প দীপ দ্বার! 
পুজা করিলেন ॥ ১২ | 
এস কহিলেন হে বিভো, ! আপনি আ.স্মনুভীবে দিক | 

--শোস্ব, সন্বঃ:শিব শবরূপ সড়কে নমস্কার এবং রজস্তমে! রূপ. খোর- র 

রি আপনাকে নমস্কার মূত্ত কহিলেম মাকর্ডের কর্তৃক এই প্রকারে, র 



: পর ঠা... 
ইক ১গআ ] হ্বীমভাগবতমূ। ১২৭ 

শ্ীসূত উবাচ ॥ 
এবং স্ততঃ ম ভগঝান্ মহাদেবং সতাং গতিঃ। 
পরিতুষ্টঃ প্রসম্নীত্বা গ্রহসং স্তমভাষত ॥ ১৪ ॥ 
জ্রীভগবাঁনুবাচ ॥ 
বরং রৃণীঘ নঃ কামং বরদেশা বয়ং েয়ঃ| 

অমোঘ দর্শনং যেষাঁং মর্ত্যো যদ্বিন্দতেহয়ুতং ॥ ১৫ ॥ 
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্ত। নিঃসঙ্গ| ভূতবগুসলাঃ। 
একান্ত তক্ত! অন্মান্্র নির্ববৈরাঃ সমদর্শিনঃ | 
মলোকা লোকপালান্ত।ন্ বন্দন্তচ্ন্তা,পাঁদতে | 

নো্ন্সতঃ প্রয়ে। ব্রন্ষ বিষু। মহেশ্বরাঃ যদেঘত্যন্তে বয়' ॥ ১৫ ॥ 

বরদানাপিনা ভবৎ সেবৈবাম্মাভিঃ ক্রির়তে নত্বনুগ্রহঃ জগগ্বন্দত্বাৎ ভব1মিতি ব্রাঙ্ম- 

গান্ স্তৌনত ক্রদ্ষণ। ইতযাদিন। যে মাধবঃ সদাচারাঃ শাস্ত। মতৎ্সরাদি রহিতাঃ নিঃসলা 

ক্রমমন্দ$: | 

ব্রাহ্মণ! ইতি যতম্তে সমদর্শিন স্ত্মাৎ মদাদিযু যা ভিদা বর্ততে তামণ্পি বণান্তাত্তথ। 
নচক্ষত ইতি সত্যমেব । কিন্তু তত্তেভ্যোপি যুষ্ান্ হর্যোকাস্তভক্তান্ বরমীমহি খিরত্েন 

জানীম ইতার্থঃ। তদুক্তং েটনৈৰ চতুর্থে। অথ ভাগবত! যুয়ং প্রিয়াস্থ ভগবান্ যথ!। 

নমস্তাগবতানাঞ্চ গ্রেয়ানস্টোহন্তি কর্রিচিৎ ইতি। অভেদণ্চের্থি মার্কওেয়ন্ত হদনুতবে 
নমাধিবিরতি ন্তাৎ। তত্র।তেদ দৃষ্টে রুট্রফ্কনেপি শয়ঞ্চ হরিরীশ্বর ইচামেন হরেরেৰ 

| প্রাধাস্তং উদ্তং। ততৈৎ স্বয়ীশ্বরত্বং চোক্তং | প্রগমন্তন্দে পার্ধিবাদারুপোধুম ইত্যাদি 1 
০টি, তীর ওপার পর শপ 

সতত হুইয়। সাধুগতি ভগবান্ মহ।দেব পরিতুষ্ট হইয়। প্রসঙ্গ হৃদয়ে 
হাসিতে হাসিতে তাহাকে উত্তর করিলেন ॥ ১৪ ॥ 

ভগবান্ কহিলেন ব্রহ্মা বিষু মহাদেব আমরা তিনই বরদ, আমা- 

দিগের দর্শন অতি অমোঘ, আমাদিগের তিন জন হইতেই মরতে 
অমৃত লাভ করে অতএব যাহ! কামনা হয় বর প্রার্থনা কর ॥ ৯৫ ॥  - 

আমাদিগের একাস্ত তক্ত, নিরবের, সমদর্শি, ভুতবৎসল, নিঃসঙ্গ, 

সাধু জাক্মণের লোক সহিত লোকপাঁলের বলানীর স্তবনীর -ও 



হার রহগরারা -০৫্তওা পি | পাপ শক্ত ০০ এপার চক“ সস তক পাশা পাশাপাশি ৭ রক 

টা পু 

১২৮ স্রীমন্ভাগল-তম্। [ ১২ক্ক ১০অ 
লী ৩৮৮৯৯ 

অহঞ্চ ভগবান্ ত্রন্ষা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥ 
নতে ময্যচ্যুতেহজেচ ভিদামণুপি চক্ষতে | 

ন।জ্বনশ্চ জনস্যাঁপি তদ্যআ্মান্ বয়মীযহি। 
নহাম্ময!নি তীর্থানি ন দেব মুচ্ছিলাময়া। 

তে পুনন্তুরকালেন যুয়ং দর্শনমাত্রেতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ব্রাঙ্মণেভ্যো নমস্তাঁমো যেহল্মদ্রপং ভ্রয়ীময়ং | 
বিভ্রত/ানস সমাধান তপহ স্বাধাষয সংষমৈ ॥ ১৮ ॥ 

নিষ্কামাঃ ন কেবলং ত এন কিন্তু অহঞ্চেতাদি ॥১৬। 

পুনঃ পৃজাতম্ত্বে হেত্বন্থবমাত নেতি অপ্পি অণুমারমপি চঙ্ষতে পশ্থান্তি তত্তদ্বাৎ এবং 

ভূঙ্ান্ যুক্সান্ বয' ঈমহি ভজেম ॥ ১৭ ॥ 

ব্রাঙ্মণেভো। ব্রাঙ্মণান্ আন্ম সমাধ।নং চিত্তৈক্কাগ্র্যং ভগ আলোচনং শ্বাধায়ঃ অধায়নং 
স্যমঃ বাগাদি নিয়মঃ তৈঠ॥ ১৮। 

ক্রমসন্দর্ভঃ। 
রঙ্গপুরাণে । শিববাক্যমপি তথা । যোহি মাং ভ্রষ্মিচ্ছেত ব্রদ্ধাণং বা পিতামহং ভ্রষ্টবা 
স্তন ভগবান্ বাসুদেব গ্রতাপবান্ ইতি । পর ্রদ্ধ শ্ববপন্ত গণ্ত বিজ্ঞানেন সর্ব বিজ্ঞান! 
দিতি ভাবঃ ॥ ১৬॥ 

নহীতি। দেবা ইআ্াদি প্রতিম! নতু ভগবৎ প্রতিমা | যুক্মাভিবপ]াবাধ্যত্া্তি 

ভাবঃ। নমন্ধারে হেতৃঃ যেহস্রা্দিতি | ত্রয়ীময়ং বেদলক্ষণং উপকারত্বাদিতি ভাঁবঃ ॥১৭॥ 

চি ০০০ 

পিওর ৩০৫৮০ আনা 

ূ 
ূ 

উপানীয়, কেবল লোকপালদ্িগের নহে, আমার, ভগবান্ ব্রঙ্গার ও 
ঈশ্বর হরিরও পুজনীয় ॥ ১৬॥ 

তোমাতে আমাতে বিষুতে ত্রহ্গাতে অণুমাত্রও প্রছেদ দুষ্ট হয় না, 
স্থৃতরাং আত্মার সহিত সকল লোকেরই একতা আছে, অতএব 
আমরাও তোমাকে ভজনা করি। জলময় তীর্থ নহে এবং মং শিলাময় 
ও দেবত! নছে, যে হেত্ তাহারা বছকালে পবিত্র করে, কিন্তু তোমরা! 

দর্শন মাত্রে পবিব্র করিতে পার ॥ ১৭॥ 
ক্রান্মণর্গিগ্ে লানর। নমস্কার করি, ফধাহার। আর্জি সমাধান, তপস্তা 

ও স্বাধ্যায় নংষম দ্বার! অয়ীম় যদীয় রূপ ধারণ করেন ॥ ১৮৪ 

০০০০ পি 



স্পা সস 

ডা ৃ 
১২ ১৭] শীমভাগবতমূ | ১২৯ 

শ্রাবণাদর্শনাগ্থাপি মহাাপাতকিনোপি বঃ। 

শুধ্যেরমন্ত্যজাশ্চাপি কিখু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥ 
ভ্রীসৃত উবাচ ॥ 
ইতি চক্দ্রললামস্ত ধর্মগুক্োপরংহিতং | 
বচোহ্মৃতায়নমৃষি এাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্ ॥ ২০ | 
সচির* মায়য়া বিষে ভ্রামিতঃ কর্ষিতো ভূশং | 

শিববাগমৃতধ্বস্ত ক্লেশপুঞ্জন্ত মন্রবীতৎ ॥ ২১॥ 
ভ্রীমার্কণেয় উবাচ | 
অহে! ঈশ্বরচর্ষ্যেয়ং দুর্ব্বিভাব্যা শরীরিণাং । 

কিঞ্চ শ্রবণাদিত্যা্দি ॥ ১৯1 
চক্রে! ললামে! ভূষণং যন্ত তস্ত ধর্মরহণ্ত যুক্ত মমভাম্পর্গং বচঃ কর্ণাভ)ং পিবন্নাতূপাৎ 

অলহিতি নামন্তত কর্ণযোরমৃতাঁয়মমিতি বান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ 

শিবন্ত বাগেবামৃতৎ তেন ধ্স্তঃ ফ্েশপুজো! যন্ত লঃ ॥২১॥ 

ইয়ং লীল! ছুর্বিভাবা! অবিতক্য] যৎবর। ঈশিভব্যানি স্বনিযম্যানি দুদ যানি 

ক্রমসন্নর্ভঃ | 
ধর্মগুহাং ভগবস্তক্তি লক্ষণং তেনোপবৃংহিতং অতএবামৃতায়নং পর়মানদগাপাপ্রিক্ন 

রূপং । অতএব নাতৃপ্যৎ। মত শ্বস্তত্যেতার্থঃ । ১৮ ॥ 

বিষুমায়েশি স্েচ্ছস্ৈবা্ী ক্রির়তেতার্থঃ | শিবন্তাপ্যজ বিষ্ণাবাবিষবত্বং ব্যাখ্যা 

মিতি ন ভেদে! মন্তব্যঃ ॥ ১৯ ॥ ২০1 ২১ ॥২২॥ 

তোমাদিগকে শ্রবণ বা দর্শন করিয়! অন্ত্যঙ্ভ মহাপাতকিয়াও পধিত্র 

হয় অতএব তোঁমাদিগের মহিত সম্ভীষণ করিলে যে কি হয় তাহ! আর 
কি বলিব ॥ ১৯। 

সৃত 'কহিলেন মার্কণডের খষি চন্দ্রচুড়ের এই সকল ধর গুন 
বাক্যাবত কর্ণ দ্বারা পান করত পরিতৃপ্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥ 

থে হেতু তিনি পূর্বে চিরকাল বিষ্ুমায়ার, অত্যন্ত আকৃষ্ট ও ভ্রান্ত 

হইম্াছিলেন, এক্ষণে শিব বাক্যামৃতে ল্লেশমুক্ত হইয়। সাহাঁকে কছিতে 
লাগিলেন ? ২১ $ 
এটির কহিলেন, অহে। এই ,উশ্বরীয় ব্যবহার শরীরিদিগের 



০ 
আক শী ও আপাাশিস্প পাশা শিপ তে মশা 

১৩৩ ভ্ীমন্তাগবতম্ । [ ১২ ১০তা 
ক 

যন্নমস্তীশিতব্য।নি স্তবস্তী জগদীশ্বরাঃ ॥ ২২ ॥ 

ধর্্মং গ্রাহয়িতুং গ্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাঁং। 
আচরম্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্বস্তি চ ॥ ২৩॥ 

নৈতাবতা। ভগবতঃ নমায়াময়বৃত্তিভিঃ। 

গ্রহুষ্যেতানুভাবস্তে মায়িনঃ কুহকং যথা ॥ ২৪ ॥ 
পচ তিক চে বাস আ্ত স্তর ৯ সস ৯ 

তানি জগদীশ্বরাঃ শ্বয়ং নমন্তি স্তবন্ষি চেতি ॥ ২২। 

* অথবা লোকসংগ্রহ মাত্রমেতদ্িত্যাহ ধর্মমিতি গ্রবক্তারোপি স্বয়ং দেহিনাং ধর্ 

যাচরন্তি ॥ ২৩ ॥ 
নম্বেতৎ শ্বাব তিরস্কারঃ কথং ময়] ক্রিয়তে তত্রাহ নেতি এতাবত। লোক সংগ্রহ 

মাত্রেণ তৈনমনাদিভিঃ কথং ভূতৈঃ স্বমাঁয়াময়ী বৃত্তি ধেঁষু হৈ ভগবতো। মারিন স্তবানু- 
ভাবে! ন গ্রহুষ্যেত যত: গ্বাসিন্ধন্ত মায়িনঃ কুহুকং কপটং যথা! তখৈতানি নমনাদীনি অত 

সত থ। কুহছকে নানুভাবো। ন ছুষাতি তত্ব নছুষ্যেতেতি পাঠে ন কারন্ত দৃষ্টাত্তে 
লানুষঙ্গঃ ॥ ২৪ ॥ 

.. কমসনদর্ভঃ | 7 
ধর্ঘ্মমিত্যত্র প্রায় ইতি কদ।চিত্তত্র নিজকচযাচ দেহিনামিহি দেহস্ত যত কর্শ তদেবাত্মন 

ইতি মন্তমানমিত্যর্থঃ। অতএব গ্রবক্তারন্তদ্যহিরিক্তাঃ ॥ ২৩॥ 

তেষু মুখ্যং ভগবগ্তমলং তত্র দোষাস্তরং নিরম্ততি। নৈতাবতেতি ত্রিভিঃ। অত্র 
দে/যে হেতুঃ। স্বেযু ভক্কেযু যা মায় কূপ তন্ময় বৃত্তিরিত্তি। মম ভক্ত পরং পবান্ত্বেষ! 

রীতিঃ। গ্রবর্থেতি ক্কপধ! হ্বগ্রীতি বশতয়েত্যর্থঃ ৷ তত্র বাতিরেকেণ দৃষ্টাস্তঃ। মায়িন: 
কপটিনঃ কুহকং বথ গ্রহুযোত তথেতি নহুষাচ্েতি পাঠেপি মায়িনঃ কুহকং যথা হুষ্যেত 

তথ] ন। কিন্ত নছিযোটতৈবেতার্থঃ ॥ ২৪ 

দুর্ব্িভাবা, যে হেতু ঈশ্বরচর্য্যাকে জগৎ গ্রভূরাও নমস্কার ও স্তব করিয়া 
থাকেন ॥ ২২। 

অথব] দেহিদিগকে ধর্ম গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত প্রবক্তা গেবতার 
আয় দেছিদিগের ন্যায় আচরণ করেন, তাহাকে অনুমোদন করেন ও 
তব করেন ॥ ২৩। 

এই রূপ ভগবানের মায়াময় বৃতি ঘাঁরা, মায়ি ব্যক্তির কৃহকের ন্যায় 
সাহার মহানুভাবত। বিষয়ে কোন দোষ পড়ে না ॥ ২৪॥ 

সহিত 
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স্থষ্টেদং মনসা বিশ্বমাত নানুপ্রবিশ্য ষঃ 1 
গুণৈঃ কুর্বন্ভিরাভাতি কর্তেব স্বপ্ন দৃগ্যথা ॥ ২৫ ॥ 
তন্মৈ নমো ভগবতে ব্রিগুণায় গুণাত্বনে 
কেব্লায়াদি-হীয়ায় গুরবে ব্রহ্ষমুর্তয়ে ॥ ২৬॥ 
কিং বরণে নু বরং ভূমন্ পরং তঘ্রদর্ষভাঁৎ । 

যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সন্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ। 
বরমেকং বৃণেঘথাঁপি পৃর্ণকামাতিবর্ষণাৎ | 

সপ. পপ +- পি 

মারাচেিতং শ্রপঞ্চঘতি স্থটেতি স্বপ্নদৃক্ বথা ইত্যাবিদা। চেষ্টিতে তে দৃষ্টান্ত ) ২৫ । 
ত্রিখুণত্বেপি নজীববত্বদশ্িভূতাক কিন্তু গুগাঁনামাত্মনে নিষস্ত্রে ॥ ২৬ ॥ 

বরং বৃণীঘ্বেতি যহুক্কং তত্রাহ কিমিতি বরং দর্শনং যন্ত তশ্মাবত্বঃ পরং কিন্ন,বয়ং বৃগে 

সা | পর 

শপ পপ || শপ পর 

ক্রমসন্দ্ভঃ | 

দৌষাস্পর্শষেব দর্শয়তি। স্থষ্টেদমিতি যুগ্রকেন। ইদং বিশ্বং মনসা স*কল্পেনৈব 
নিমিভেন গুণৈঃ উপাদানৈঃ স্ষ্টাপি ততশ্চাম্মনা স্বয়ং তদনুপ্রবিত্ত গ্রবেশেন স্বাপরিত্বাপি 
তত্তহুপলক্ষণত্বেন মংহাত্া।পি কর্তৃবদেবাভাতি নতু কর্তৈবেতি । তত্র হেতুত্বার গুণান্ 
বিশিনষ্টরি। কুর্বস্তিরিন্ঠি। তৎ মান্লিধাং প্রভাবেন চেতনা ইব গুণাঁএৰ সর্বং কুর্বন্তি নু 

স্বয়মিতি। সংকল্পন্তাভাঁদ মাত্রত্বেন তদমন্বদ্ধা দি ত্যর্থঃ। তত্জাপি বিদায়া স্বগ্নং সত 
স্তদীয় টস্থাংশগ্ত জীবন্তাপি বস্তুত স্তৎ সন্বস্ধো নান্তি কিমুত তন্তেতি দর্শয়ন্ দৃষ্টান্তয়তি। 

স্ব দৃগ্যখেতি। এবঃ অমৃতাভয় ক্ষেম বগা! গুণ যণ্ত তন্মৈ। গুণ পর্্য্যাদয়ো।পি 
আত্মনঃ শ্ববূপ তৃভা যন্ত তশ্মৈ কেবলাষ প্রকৃতি সঙ্গ শূম্ভাষ। অধিতীয্ায় স্বতুল্য বহিতায় 
অতএব গুববে সর্কোপদষ্টে | ব্রন্দেতি | স্বোপদেস্তং যথৃক্ষ বেদং তদপি মৃষ্তিঃ 

স্বরূপং সন্ত তন্মৈ। ২৫1 ২৬॥ 

তথ! ত্বধীতি । ত্য়িচ তৎপর ইত্যর্থঃ। কিং বর্ণয়ে তব বিষ্কো যহুর্ীরিতোন্ুঃ 
শর তিনি পপ হা (যা এ পপ সাহস 

উপকরণ ব্যতীত কেবল মন হইতে এই বিশ্ব স্যগ্রি করিয়া তাহাতে 
আত্মানুপ্রবেশ পূর্বক স্বপ্নদ্রষ্টা কর্তার ন্যায় স্বীয় কত গ৭ সকলের 

মধ্যে যিনি আভাত হইতেছেন | ২৫ ॥ 
কেবল অদ্ধিতীয় ত্রিগুণাত্মা গু৭ময় ব্রক্ষমুত্তি দর্শনের পর আর কি 

বর প্রার্থনা করিব, যাঁহা দর্শন করিয়া পুরুষ পুর্ণকাদ ও সত্যকাম হয়। 

০ - নী 

সর ভারত 8টি উরি 



১৬২ স্তীমন্তাগবতম্ । [ ১২ক্ক ১০ 

ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথ। ত্বয়ি ॥ ২৭॥ 
ীসৃত উবাচ ॥ 
ইত্যঙ্চিতোহভিষ্তশ্চ মুনিন সু্তয়! গিরা। 
তমাঁহু ভগবান্ সর্ধবঃ শর্বয়াচীভিনন্দিতঃ ॥ ২৮ ॥ 

কামস্তেয়ং মহর্ষেইস্ত ভভিমাংস্মধে।ক্ষজে | 
আকক্সান্তীদঘশঃ পুগ্যমজরামরত। তথা । 

জ্ঞানং ভ্রেকালিকং ত্রহ্মন্ বিজ্ঞ।নঞ্ বিরক্তিম্ড । 
্রহ্ষবর্চস্বিনে। ভূয়াৎ পুরাণাঁচাধ্যতা স্ত তে ॥ ২৯॥ 
ভ্রীসৃত উবাচ ॥ 
এবং বরান্ স মুনয়ে দত্বাগাজ্াক্ষ ঈশ্বরঃ | 

যন্ত তব দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সর্ধানন সন্দোহ রূপ$ সত্যকামহ যথেচ্ছং প্রাপ্ত সর্বানন্দঃ ॥২৭ 

বরদানায় শ্বয়মেব প্রবৃত্তঃ শর্বয়! উময়াচাভিনন্দিতঃ অন্ুমোদিতঃ সন্নাহ ॥ ২৮ ॥ 
কামোহয়ং সর্ববোপি অন্তচ্চ পুণ্যং যশ ইত্যাদি ব্রহ্ধাবর্চন্িন স্তে ভূয়াদিত্যান্তরেণানবয়ঃ 

ধস্মপোক্ষতে ভক্িমান্ ॥২৯। 
তন্ত কর্ণ তপ আদি অমুন! পুরা অমুভূন্তং যস্তগবন্মায়াবৈভবং তচ্চ কথয়ন্ ॥ ৩০ ॥ 

ক্রেুমসন্দভঃ । 

সংশ্কন্দতে তমনুবাত্মন ইক্্রির়াণি । শ্হন্স্তি বৈ" তথগুভৃতামজ সর্বয়োশ্ছেত)নেনৈব 

প্রীনারারপার্যং গ্রত্যুকত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ২৯॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 

তথাপি পূর্থকামাভিবর্ধি হইতে একটী বর প্রার্থনা! করি, ভগবাঁনেতে 

ও তৎপর ব্যক্তিতে এবং তোমাতে আমার অচল! ভক্তি হউক ॥ ২৭ ॥ 

সৃত কহিলেন এই রূপে মার্কণেয় খষি কর্তৃক পূজিত ও প্রীতি ' 
বাক্যে সতত হইয়া দেবী কর্তৃক অনুমোদিত মহাদেব তাহাকে কছিতে 
লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ 

হে মহ্র্ষে! তোমার কামনা সিদ্ধ হউক, তোমার পুণ্য যশ 

আকণ্পান্ত স্থায়ী হউক, তুমি অজরামর হও, তোমার বিজ্ঞান 
জ্রৈকাঁলিক হউক, ভূষি ত্রক্ষবর্চন্বি হও এবং তুমি পৌরাণিক আচার্য্য 
হও ॥ ২৯॥ 

সৃত কহিলেন ভ্রিপৌচন ঈশ্বর মারের $ধিকে এই রূপ বর দান 
৬ হু 



১২ক্ক ১০আ]. শ্রীমস্তাগবতম্। ১৪৪, 

দেব্যৈতৎ কর্ণা কথয়ঙ্ননুভূতং পুরামুন। ॥ ৩ ॥ 
সোপ্যবাপ্ত মহাঘোগ মহিমা ভার্গবোতমঃ | 

বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকাস্তিতাং গতঃ॥ ৩১॥ 

অনুবর্ণিতমেতত্তে মার্কতয়ম্ ধীমতঃ! 
অনুভভূতং ভগবতো মায়! বৈভবমন্ভুতং ॥ ৩২ ॥ 
এতৎ কেচিদবিদ্বাংসে মায়া মংস্যতিরাত্মনঃ | 

অনাদ্যাবর্তিতং নৃণীং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে ॥ ৩৩ 

অবাণ্ডে! মহাযোগ মহিম। যেন সঃ ॥ ৩১ ॥ 

এনন্মার্কণ্ডেয়ন্ড চরিতং তেনাম্থভৃতঞ্চ ভগবন্মায়াবৈভবই তে অস্ুবর্ণিকঠং ॥ ৩২ ॥ 

নন্বেবসন্মৎ কুলোৎপন্নন্ত তন্ত সপ্ত কন্সাযুং বৃদ্ধেকচামানং বিরদ্ধমেবেত্যত আহ্ 
এতন্মর্কতেয়েনানুভূতং 'ভগবদায়| বৈশ্ুবং নানা কল্প রূপং কাদ।চিৎকং ঈশ্বরেচ্ছয়] তস্তৈ- 

বাকন্মিকং নতু সর্ব গাঁধাঁরণং এতৎ কেচিৎ 'শনাদি বছ কালং আবর্তিক্কং দৈবধুগ সহশরহ্থয 

মানেন পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিতং গ্রচক্ষতে কে তে নৃণাং সংস্থতিং সর্গগ্রলয়াদি লঙ্গণ৷ আত্মনে। 

ভগবতে] মায়েত্যেবমবিদ্বাংসঃ বিদ্বাংসস্ত মায়!শিশে।ঃ শ্বাসোচ্ছণদাভ্যাং সগুকত্ব শুহ্দর 
গ্রুবেশ নির্গমতঃ সপ্তকল্পত্বং ততক্ষণ মাত্রেণ ইতি বদস্তি অতো! ন বিরোধ ইতার্থঃ ॥ ৩৩। 

ক্রমসন্দর্ভঃ 
এতৎ মার্কতেয় দৃষ্টমাত্মনে! ভগবতে! মায়! সংস্যতি তত গ্রার্থনয়! মাঝ। গ্রসার এব। 

তদেতদপি কেচিদবিষ্বাংস: অনাদিত এবাবর্তিতং ভগবত পুনঃ প্রাপিতং কাদাচিৎকং 

লয়ং গ্রচক্ষতে । আস্তে তদ্ৃষ্টাঃ কল্পাস্তরান্তেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

করিয়। .পৃর্ববানুভূত সমুদায় বিষয় দেবীকে কহিতে কহিতে পুনর্ববার 
গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ 

ভার্গবশ্রেষ্ঠ মার্কগেয় খ্থধিও মহাঁযোগ মহিম। প্রাপ্ত হইয়। হরিতে । 
একান্ত ভক্তি স্থাপন পুর্ববক পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ : 

মার্ফণ্েয় মহর্ষি কর্তৃক অনুভূত কত কিষুঃ মাঁরী বৈভব এই সমুদয়: 
আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥ ৩২॥ ৃ 

কোন কোন বিদ্বান লোকের! অনাদি কাল আবর্তিত এই মারা 
বৈভব না জানিয়া ইহাকে কাদাচিৎক বলিয়া! ব্যাখ্যা করিয়া! থাকে )৩০ 



ী ০ নী পা পক ঝা স্বটি ক পেশা পাব পা পপি পা সপ পার পি পক তক উর 

১৩৪ জ্ীমন্ভাগবতমূ । [ ১২স্ক ১১ 

য এবমেতস্ভুগুবর্ধ্য বর্ণিতৎ রথাঙ্গপাণে 
রনুভাবভাবিতং। সংশ্রাবয়েৎ সংশৃণুয়। 

ছু তাবুভৌ৷ তয়োর্ন কর্ম্মাশয় সংস্থতি ভরখেৎ ॥ ৩৪। 
॥ % ॥ ইতি হ্ীভাগবতে মহাপুরাণে পাঁরমহংস্তাং মহহিতায়াং 

বৈয়ামিক্যাং ঘ্বাদশক্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ক ॥ ১০ ॥ ক্ষ ॥ 
জ্ীশৌনক উবাচ ॥ 
অথেমমর্থণ পৃচ্ছামে। ভবস্তং বনু বিতমং | ৃ 

র সমস্ত তন্ত্ররাদ্ধ।স্তে ভবান্ ভাগবত তত্ববিৎ ॥ ১ ॥ 

| 
ৰ 
| 

সপ | পক সস ০০০ ০০০ ০০০০ 

শৃণুয়াৎ উ মংশ্রাবমেদ। যৌ ।বুডো তযোঃ কর্তন বাসন! কৃ ম*স্যতি ন'ভবেদিতি ॥৩৪ 

॥* ॥ ইতি দ্বাদশে দশমঃ ॥* ॥ 
একাদশেঙ্ পুজার্থং মহাপুকষ বর্ণন* | বণেবৃাছুন্ত চাখ্যানং 'প্রতিমাসং পৃথক্ 

পৃ্কৃ। যেনামর্তাত্বমাগরৌ মর্তোঁ৯মো ভার্গবোত্বমঃ | "5২ পুচ্ছতি ক্রিষাযোগং সাঙ্গোপা- 
' জাদি কল্িতং ॥ ০ ॥ 

অথেতি হে ভাগবত যতো ভবান্ সমস্ত তন্ত্ররাদ্ধান্তে তত্ববিৎ ॥ ১ ॥ 
পাশপসপরপ | উ পপসটি পপ টি আর এ ৫০ বস পস্পাপা পপি সপ পপি স্পা পপি বি ও. পা পপ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

উ ইতি পঙ্গান্তবে। সংশ্রাবয়েস্ব। তাবুতৌ তুল্যাবিতার্থঃ। ফলমাহ তযোরিতি ॥৩৪॥ 
॥*%॥ ইতিদ্বাপপ ক্রমসন্দর্ভে দশম: ॥%॥ 

৬ পে সপ এসপি শপ 

রাহা আকাল 

নারায়ণের অনুভীব ভাবিত ও ভূগুশ্রেষ্ঠ মার্কণেয় কর্তৃক বর্ণিত 

বিষয় যে ব্যক্তি শ্রবণ করাঁন বা যিনি শ্রবণ করেন, তীহার কর্ম বন্ধন 

হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৩৪ ॥ 
1%॥ ইতি দ্বাদশে দশম অধ্যায় ॥ক্ষ॥ ৃ 

একাদশ অধ্যায়ে মহাপুরুষ বর্ণন ও প্রতি মাসে পৃথক্ পৃথক্ পূজার 

ূ নিমিত্ত হরির অবতার ব্যুহের আখ্যান এবং মার্কগেয় মর্ত্য হইয়াও ; 

যাহা দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই ক্রিয়াযোগের সাঙ্গোপা 

| বর্ণন॥ * ॥ 
শৌনক কহিলেন, হে তগবন্তক্ত সৃত ! তুমি সমুদয় তন্ত্র সিদ্ধান্তের 

তত্বৃধিৎ ও বহু বিগ, অতএব এক্ষণে তোমাকে একটা বিষয় জিজ্ঞাস! 
্ ]৮॥ & 



লক্ষ 
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তান্ত্রিক! পরিচর্ধ্যায়।ং ৫কবলম্ত শ্রিয়ঃ পতেঃ। 

অঙ্গে পাঙ্গাযুধকল্পং কল্পয়ন্তি যখৈব যৈঃ । 
তমে। বর্ণয় ভদ্রুং তে জ্রিয়াযোগং বুড়ৎলতাং | 

যেন ক্রিয়ানৈপুণেন মর্তো। যায়াদমর্ত্যতাত ॥ ৯ ॥ 
শ্রীমূত উবাচ ॥ 
নমস্কত্ব। গুরুন্ বক্ষ্যে বিভৃতী বৈষ্ণবীরপি | 
যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রভ্যামাচা্ষ্যৈঃ পদ্মজাদিভিও ॥ ৩ ॥ 

প। ততটা 
পবা পা শা আতপ এপ বা 

গ্রষ্টব্মাহ তান্ত্রিক! ইতি পবিচর্মায়।ং উপালনায়াং বিষষে কেবলন্ত চৈতন্ত ঘনন্ত 

অঙ্গানি পাদাদীনি উপাঙ্গানি গকড়াদ্দীনি আকল্পাঃ কৌস্ভাদয; তেষাং দদ্দৈকাং ভাবথ! 

কল্সযগ্তি যৈশ্চ তত্বৈ: কল্পষন্তি তনে। বর্ণয়েতি ॥ ১ 
গুবপদেশ গম্ত্বাদন্তার্থন্ত তরমস্কাব পূর্বকমাহ নমক্কত্বেঠি বিভূত্তী বিবাড়, বিগ্- 

হাদযাঃ ॥ ৩ ॥ 
শপ সি সপ শক পাপ গা 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

॥১॥ কেবলন্ত শ্বরাপ ভূহাঙোপাঙগাদি লক্ষণন্ত শ্রিযঃ গতেঃ স্বরূপ তৃত্তন্কেন বক্ষ্য- 

মাণায়। লক্ষ্যাঃ পত্যান্তস্তাঙগাদাবয়টবঃ কল্পযন্তি । মায়িক বৈশুবৈবতিক্লতয়োরুপানতে। 

তৎ সর্ধং নে বর্ণয় মত? গ্রাপঞ্চাবিষ্টোপি ॥ ২ ॥ 
বিভৃতীঃ সাধাবণীঃ তদ্দিভূত্তীর্বক্ষে । তত্র বৈষ্ণণী স্তৎ স্বরূপ তৃত্ত। অপি বক্ষে) 

ইত্যর্থ; ॥ ৩॥ 
সপ কা স্পা সপ পি প্পস্পা্পা্ি | ধা 

পতি নারায়ণ কেবল চৈতন্য ঘন মাত্র, কিন্তু তান্ত্রিক উপাসকেরা 
*উপাপন। কালে তাহার হস্ত পাঁদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙগ, সুদর্শনাদি 

অস্ত্র ও কৌন্তভাদি ভূষণ সকল ঘেষে তত্বে কল্পন! করেন, তাহা! 
আমার নিকট বর্ণন কর, আমি ক্রিয়াযোগ জানিতে অভিলাষ করিয়াছি 

অতএব যে ক্রিয়৷ নিপৃণতা! দ্বার! মর্ত্যের৷ অস্ৃতত্ব প্রাপ্ত হয় তাঁহাও 
বণন কর ॥ ২॥ 

সৃত কহিলেন ত্রক্মাদি আচার্ম্যগণ কর্তৃক বেদ ও তন্ত্রে যাহ! রধিত 
হইয়াছে,.গুরুদেবকে প্রণাম করিয়। বিষ্ণুর সেই বিভূতি বর্ণন দুরি ৪০1 
পরি | | __ 

২৬০০০০০৮১৯৮. পা. 

উতর ল০-০- 
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মায়াদ্যৈ ন'বিভিন্তত্বৈঃ বিকারযয়ো বিরাট. | 
নির্ণিতে দৃশ্ঠন্তে যর স্ঠিৎকে ভূবনত্রয়ং ॥ ৪ 

' এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদ দেযাঃ শিরো নভঃ। 
নাভিঃ সূর্য্যোহক্ষিণী নাঁসে বাঁযুঃ কণোঁদিশঃ প্রভোঃ ॥ ৫ 
প্রজাপতিঃ শ্রজননমপানো ম্বত্যুরীশিতুঃ | 

অঙ্গাপি কল্লানাং ভূম্যাদিভি দর্শিয়িতুং প্রথমং তাবদঘখা কল্পগয়ন্তীতি প্রশ্নস্ত বৈরাজ 
রূপেণ ইত্যুত্তরং ৰক্তুং বিরাঁড়, বিগ্রহমাহ সায়াদৈ?ঃ প্রকৃতি সুত্র মহদস্কার পঞ্চতন্মাতৈ 
নবভিস্তত্বৈ: বিকার একাদশেক্ট্রি়াণি পঞ্চ মহাতূন্তানি চেতি যোড়শ তন্ময় বিরাট, 
প্রসিষ্থো নির্দিতঃ যত্র বিরাঞ্জি সচিৎকে চেতনাঁধিঠিতে ভুবনত্্রয়* দৃষ্ঠতে অনেনাঙ্গাদি 

' কল্পন! সৌলভ্য' দর্শিতং | ৪ & 
'_. এভন পৌরুষং রূপং পুকুষত্ত বৈরাজন্ত বূপমেব ঈশ্বরেগাধিষ্িতত্বাৎ তদভেদ বিবক্ষয়া 

: তস্ত রূপমুচতে অঙ্গ কল্পনামাহ ভূঃ পাদাবি্]াদি জিভিঃ ভূঃ পাদাবিতযাদৌ তৃরাদাযু- 
দেন গবৎ পাদাভিভাবন। বিদীয়তে 1 ৫॥ 
|]. প্রজজননং মেঢুং অপানঃ পাযুঃ ॥ ৬ ॥ 

ক্রমসন্দর্ভঃ | * 

মায়াটদ্যরিতি চতৃষ্টনমেক বাক্যং। তত্র বিরজি সচিৎকে সমষ্টি জীব চৈতন্তা- 
ধিডিতে ॥ ৪ 

ভূঃ পদাবিত]াদৌ তত পাদাদি শক্ক্যৈষ ভূরারদীনাং শক্তিরিতাভির তয়োপান্তত 
ইতার্থঃ | ৫ ॥ ৬॥৭॥ 

এরা উপনিবপর_ বাসি 

প্রথমত প্রক্কৃতি, সুত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই নয় তত্ব, 
৷ এবং একা দশেকন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভৃত এই ষোড়শ বিকার দ্বারা বিরাট্- 
স্্তি নির্শিত হইয়াছিল, সেই চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট শুর্তিতে ছুবন ত্র 
দু হইল ॥ ৪॥ 

ইহাই বিরাট, পুরুষের রূপ, পৃথিবী ইহার পাদস্বয়, হ্বর্গলোক 
ইঙ্থার মম্তক, আকাশ ই্হীর নাভি, সূর্ধ্য ইঙ্থীর চক্ষু, বায়ু ইহার নাস! 
ও দিক ইনার করণ ॥ ৫॥ | 
/ প্রজাপতি ইহীর মে, মৃত্যু ইহার পায়ুরিস্রিয়। লোৌকপাল ইহীর 

রি. 1 দা চারটে 

পারার 
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তদ্বাহবো লোকপাল! যনশ্চক্জো ভবে যমঃ। 
লজ্জোতরোধরো লোভো দন্ত! জ্যোতকা শ্ময়োরমঃ | 

রোমাণি ভূরুহা ভূঙ্গো মেঘাঃ পুরচ্যমূর্ধজাঃ ॥ ৬ ॥ 
যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থ্য়ামিতঃ। 
তাবানসাবপি মহান্ পুরুষে। লোকনংস্ছয়। ॥ ৭ ॥ 

কৌন্ভব্যপদেশেন স্বাত্বজ্যোতি বিভর্ত্যজঃ | 
ততপ্রভ। ব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছীবৎসমুরস! বিভূঃ ॥ ৮ ॥ 

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানা গুণময়ীং দধত। 

ৰ অনুক্তমন্তদপ্োবধুষ্ছনিতাছ যাবানঘং বাটি গুকষঃ শ্বমানতঃ লগুবিতত্ি সংস্থা 

অবয়ব সন্গিবেশণেন মিতঃ ॥ ৭ ॥ 

ভূবণাদীন্যাহ কৌন্্রভেত্যাদিম। স্বাত্মহোাতিঃ শুষ্ধং জীব চৈডন্ং হ। তন ফৌত্বতন্ত 

প্রভা তামেন শ্রীবৎসং বিভর্তি ॥ ৮। 
ব্রিবিৎ শ্বরং ত্রিমাত্র গ্রাণৰং ॥ ৯ 

| ক্রমমন্দর্ডঃ | 

কৌস্তনেতি অন্র ভূর।দীনামিব জীবাখা শ্বাত্ম জ্যোতিরাদীনামপি কৌন্তডাদিতে। 
বহিরঙ্গত্বং দর্শিতং । স্বাক্ম জ্যোতিষ এবেক্িয় দ্বার! প্রকাশঃ শ্রীবংসং তথ। বল্লাযত 

ইঠার্থঃ॥৮॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ 
০০২ 

বা, চন্দ্র ইন্ার মন, যম ইহার ভ্রু ছয়, লজ্জ। ও লোভ ইহ্ীর অধর স্বর, 
_জ্যোৎন্না ইহার দস্ত, ভ্রম ইহার হাস্য, ক্ষ সকল ইর্হার রোম ও মেঘ- 
গণ ই্থার কেশ ॥ ৬॥ 

, এই ভুলোকস্থ মানব দেহ যেমন স্বীয় সপ্ত বিস্তৃতি পরিমাণে পরিমিত 

সেই রূপ এই্ বিরাট. পুরুষও স্বীয় সপ্ত বিতস্তি পরিমাণ অবয়ব 
ংস্থনে পরিমিত ॥ ৭ ॥ 

ইনি কৌস্তভ রূপে স্বীয় আত্মজ্যোতি সী চৈতন্যাকে ধারণ করেন 
আর তৎ প্রভা রূপ সাক্ষাৎ উ্ীব$স বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন ॥ ৮ ॥.. 
.. বনমালা রূপ নানা গুণময়ী স্বীয় মায়াকে ধারণ করেন এবং ছন্দোময় 
চি... ৩. ১. 4৫ 
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বাসশ্ছন্দোময়ং গীতং জ্রন্মসুত্রং ভ্রিবিৎ স্বরং ॥ ৯॥ 
বিভর্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবে! মকর কুগুলে। 
মৌলীং পদং পারমেষ্ঠ্যং ধর্বলোক নমস্কতৎ ॥ ১০ ॥ 
অব্যাকৃতমনস্তাখ্যমালনং যদধিষ্ঠিতঃ। 
ধর্মাজ্ঞানাদিভিযুক্তিং সত্বং পন্মমিহোচাতে ॥ ১১॥ 
ওজঃ সহে! বলযুতং মুখ্যতত্বং গদাং দধৎ । 

অপাং তত্বং দরবরং তেজজ্তত্থং স্দর্শনং | 

নভে৷ নিভং নভস্তত্বমসিং চম্্ তমোময়ং। 
কালরূপং ধনুঃ শাঙ্গহ তথ] কর্মময়েহুধীঃ ॥৬১২ ॥ 

ইঞ্জিয়ণি শরপ্ঠাহুরাকৃতীরন্ত স্ননং। 

পারমেষ্ঠাং ব্রদ্মলোকং ॥ ১*॥ 
'অব্যাকৃতং প্রধানং যদধিষ্টিতঃ অধিষ্ঠায় স্থিতঃ ক্তৎ আসনভূৃতং পন্মং সত্বং সত্বগুণঃ ॥১১ 

মুখাতত্বং গ্রাণতত্বং প্রাণে! বৈ মুখ্য ইতি শ্রুতেঃ দরবরং শঙ্ঘং ॥ ১২॥ 
আকৃতীঃ ক্রিয়াশক্তিযুতং মনঃ অন্ত রথস্তাভিবাক্কিং বহিরভিব্যক্তং রূপং মুদ্রয়] ধতয় 

গীতবাস ও ব্রন্সূত্র রূপ ব্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন ॥ ৯। 
আর মকর কুল রূপ সাংখ্যযোগ ও শিরোভূষণ রূপ ব্রহ্ষপদ ধারণ 

করেন এবং সর্বলোকের নমস্ত হয়েন ॥ ১০ ॥ 

অব্যাকৃত অনন্ত নামক আসন, যাহাতে উপবেশন করিয়া আছেন, 
এবং ধর্ম ভ্ঞানাদি যুক্ত সত্ব গুণ ইহাঁর সেই আসনস্ছ পাল্স ॥ ১১ ॥ 

তেজ সাহস ও ধলযুক্ত প্রাণ তত্ব রূপ ইহার গদা, জল তত্ব রূপ 
শঙ্গ ও তেত তত্ব রূপ ইহার স্থদর্শন। আকাশ তত্ব ইঙ্ার শরীরস্থ 
আকাশ ও তমোময় ইহীর অসি চর্ধা, কাল রূপ ইহার শ।ঙ্ ধনু, 
কর্দাময় ইর্থীর ইযুধী॥ ১২॥ 

ইন্জ্িয়গণ ইহীর শর রূপ, ক্রিয়াশক্তি যুক্ত মন ইহার রথ স্বরূপ । 
1 ই, 



রর 

১২স্ক ১১ ] ভ্রীমন্তাগবতম্ । ১৩৯ 
০ 

তম্মাত্রাণ্যস্ত। ভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থ ক্রিয়ায্বতাং ॥ ১৩॥ 

মগুলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মানঃ। 

পরিচর্ধ্যা ভগবত আত্মনে! ছুরিতক্ষয়ঃ ॥ ১৪॥ 
ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীল। কমলমুদ্বহন্। 

ধর্্মং যশশ্চ ভগবান্ চাঁমর ব্যজনেহভজৎ | ১৫॥ 

আতপত্রস্ত বৈকৃং দ্িজাধামাকুতোভয়ং 

| নর ক্রিয়াত্বতাং বরদাভয়দাদি বপত্বং বিভর্তি তত্ব স্ুদ্রষা তথা তথা ভাবয়েদিত্যথঃ ॥ ১৩ 

মগলং দেবযজনং দেবপৃজ! তৃমিং হৃর্ধ্য মগ্ডলত্বেন ভাবয়েদিত্যর্থঃ অন্থর্বন্তি মওলং 
' বা দীক্ষা স'স্কাব:ঃ আম্মনঃ গুরুকৃতাং মন্ত্রদীঙ্ষামেব আম্মন স্তৎ পুলাযোগাতাং ভাবয়ে 
| দিত্যর্থ; পবিচর্ষে/নি গবতস্তাং পবিচর্ধযা স্বন্ত সকল পাপক্ষয় বপাঁং ভাবয়েরিতা্ঘঃ ॥১৪। 

।  পৃর্বমাসন পল্প মুক্তং ইদানীং হন্তস্থং পদ্ামাহ ভগবানিতি ভগশব্বার্থং এখর্ধ্যাদি 
বাড়গুণা* ॥১৫॥ 

হে দ্বিজাঃ ভে দ্বিজ্তেতি এক বচনাস্কো ব। পাঠঃ অকুতোভয়ং ধাঁমেতি ভ্রিবিৎ খগয্ভুঃ 
ৃ টিসি উস 

1 

ঞ্রুমমন্দর্ভঃ | 

আকুণ্ভী রিতি। লক্ষণয়া ক্রিযাশক্তিযুক্তং মনে। যন্ত ভগবতঃ স্পন্দনমাহঃ। তক্মা- 

| ভ্রাপাস্ত ভগবন্ধোভিব্ক্তিমাহঃ । তথা শল্গার্থ ক্রিয়াজবতাং বরদাভয়দাদি রপতাং 

মুদ্বামাহুঃ মুদ্্রামেবাহুবিতার্থঃ। গোত্রেণ গার্গা ইতি বসতৃতীর। ॥ ১৩ । 
। দেবন্ত যজনং যত্র কুত্রচিত্তগবঃ পুজান্থানমেব মণ্ডলং ভগব্তো। নিজস্থান বলগ্নং। 
| সংস্কারো। ভগবত; সাক্ষাৎ গ্রাণ্ডিযোগ্যতা ॥ ১৪ ॥ 
|  হগঃ গ্রাপঞ্চিক স্বদতীতশ্চ। লীলাকমলত্ত তদনীতময়ং। তথাপি দ্বয়োরতেদময়ং 
। ভাবয়েদিত্ার্থঃ ॥ ১৫ ॥ 
্ বৈকুঠ' বক্মলোকোপরিষ্ট দ্বিকুঠাহভাবিরভীবিতং তৎ পদমন্ত বিরাড়ধিষ্ঠাতুঃ শ্রীনারায়ণ- | 

| পঞ্চ তন্মাত্র রূপে ইহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ বরদাভয়দাদি রূপ হৃদয়ে 
। পুত হয় ॥ ১৩॥ 
| সূর্য মণ্ডল এই দেবপুজার ভূমি, দীক্ষা! সংস্কাৰ আত্মার পুজা 

যোগ্যতা। ও ভগবাঁনের পরিচর্ধ্যাতে আপনার ছুরিতক্ষয় জীনিবে ॥১৪॥ 
এই্বরধ্যাদি ছয় গুণ ইহার হস্তস্থ লীল। কমল এবং ধর্ম ও যশঃ ইঙ্থার 

চাষর ব্যজন ॥ ১৫ ॥ 

বৈকু ধাম ইহার ছত্র, অকুতোভয় ইঙ্থীর কৈবল্য ধাম, থাক যজু$ 
টা 



শখ লা” উপ 
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ত্রিরদেদঃ স্থণর্ণাখ্যে। যজ্ঞং বহুতি পুরুষং ॥ ১৬ ॥ 
অনপাক্কিনী ভগবতি শ্রীঃ সাক্ষাদাত্বনো হরেঃ। 
বিষক্সেন ততন্ত্রমুদ্তর্বিদিতঃ পার্ধদাধিপঃ | 
নন্দাদয়ে(হফৌ। দ্াস্থাশ্চ তেহণিমদ্য। হরে গুণাঃ ॥ ১৭॥ 
বাস্ুদেবঃ সক্কর্ষণঃ প্রদ্যু্সঃ পুরুষঃ স্বয়ং । 

অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মুর্তিবাহেহভিধীয়তে 1 ১৮ ॥ 
রি রাশি শসার পরি 

সাম রূপে! বেদঃ স্থপর্ণোমি গরুত্বান্ শ্বিবৃত্তে শির ইত্যাদি মন্ত্র লিঙ্গাৎ। ষজ্ঞং যজ্ঞরূপং 
'ধজ্জে! বৈ বিষু/রিতি শ্রুতেঃ ॥ ১৬ ॥ র 
ৃ অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ তত্র হেতু: সাক্ষাদাত্বনঃ শ্ব স্ববূপন্ত চিন্দুপত্বাৎ চন্ত্রতারাঁবৎ 
তক্তান্তদন্ডেদাদিতার্থ; তত্্রমুত্তিঃ পঞ্চরাত্রাদ্যাগম বপঃ পেশশিমাদয়োহষ্টো গুণাঃ 
চে হরেঘণরপাল! নদগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

তান্তৈব চতুবণহ উপাসনমাহ বাস্সদেবাদি শবৈঃ পুকষঃ শ্রীনাবায়ণ এব স্বযং মৃর্তিভেদৈ 
রুপাশ্ত ইত্যচিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ 
পিউ উস | জি পি এজ স্যার এ পা জজ, সপ চু ০ পাপ 

৯ সপ 

ক্রমনন্দভঃ | 

পপ পারার 

ভাতপত্রং ভাবয়েত্যর্থঃ ॥ ১৬॥ 

শাক্ষাদাত্মনঃ পরম স্বরূপ ভূস্ত ষ! চরে ভগবতঃ শ্রীঃ সৈব জগতঃ শ্রীরিতি ভাবন- 

য়েত্যার্থঃ ॥ ১৬। 

বাস্ুদেবাদয্নঃ সাক্ষাতুর্ব্যহ রূপ। ইন্তি বান্থুদেব ইত্যাদি পদ্যদয়ার্থঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ 

সাগ এই বেদত্রয় ইহার গরুড় রূপ বাহন, স্বয়ং পুরুষই ইহার হজ্জ 
রূপ ॥১৬॥ 

সাক্ষাৎ গ্। আত্ম রূপ নারায়ণের অনপায়িনী শক্তি । পঞ্চরাত্রাদি 
আগম রূপ ইহুণার পার্ধদাধিপতি বিষক্সেন, অণিমাদি আট গুণ ইহার 
ঘারস্থ নন্দাদি॥ ১৭। 

হে ব্রঙ্গন্! বাহদেব, সন্কর্ষণ, প্রচ্যুন্ব ও অনিরুদ্ধ এই চারি পুরুষ 
মুর্তি ইহার চারি মূর্তি ব্ণহ ॥ ১৮॥ 

সস টপ সপ ও পারা াি রি 
শত শি ০ পনি, এ ০০০ 



১২ত্ক ১১অ] জ্রীমন্তাগবতম্ । * ১৪৯ | 

স বিশ্বতৈজসঃ প্রাজ্ঞ স্তরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ। 
অর্থেন্দ্িয়াশয় জানৈর্ভগবান্ পরিভাব্তে ॥ ১৯। 
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাক নৈর্ভগবাং স্তচ্চতৃষয়ং | 
বিভর্তিত্ম চতুষুত্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ 
দ্বিজ ধষভ স এষ ব্রহ্মযোনি; স্বয়ং দৃক 

স্বমহিম পরিপূর্ণো মায়য়া যঃ স্বয়ৈ তৎ। 
তর ৫০০ বা অন পভ 

তন্তৈবাধা স্ব চতুর্ধোপাসনমা সএব ভগবান্ বিশ্বাদি শবৈ বৃ্তিভি াগ্রদাদাবস্থ!তিঃ 

পরিভাবাতে ভদ্থতুঃপাধীনাহ অর্থ বাহা!। ইন্জিয়ং দনঃ আশয়ঃ তছুভয় সংস্কার যুক্ং 
অজ্ঞানং জ্ঞানং ত্িতয়সাক্ষী তৈঃ॥ ১৯। 

উক্ত চতুর্বাহোপাসনেপি পুর্কোক্তম্লাহাপাঁসনমাহ অঙ্গেতি অঙাদিভি রুপলক্ষিতো! 
তগবান্ ভরি বাঁলুদেবাদি চতুমুর্তি: সন্ বিশ্বাদি চতুষ্ট়ং বিভর্তিশ্ম বিশ্বাদি ভাবেপি তল্লিয়স্ত 

স্তস্ত নজীবত্বমিত্যাহ বিশ্বাদি চত্ুষ্টয়ং বিভ্রদপি ভগবানীশ্বর এবেতি ॥ ২*। 

তন্ত ব্রন্মাাদ ত্রিমুততিতামাহ দ্বিগেতাদি হে দ্বিঅখষভ ল এষ এক এব ভগবান ব্রক্মণো 

বেদন্ত কারণমিভ্যা্দি হেতুত্রয়ং বস্ততে! ভেদাভাবে এতৎ স্বগতয়! মায়য়া হ্াঘত্তি হয়তি 

পাতীতি কত্ব। আগায়! ব্রহ্গাদি বূপয়! অনাবৃতাঙ্ষঃ অনাচ্ছন্ন জ্ঞানোপি বিবৃত ইব ভিন্ন ইব 

ক্রমসন্ভঃ | 

তেষামর্থাদীনাং চতুষ্টরমঙ্গাদি রূপেণ বিচর্ভীতি অঙ্গাদ্যভেদেনার্ঘাদয়োপুাগান্ঠা 
ইন্যর্থঃ ॥ ২*॥ 

যশ্মৈ তে উপাসন! ভেদান্তস্মাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বিজেতি | ব্রক্মযোনিত্বাদি ব্রয়েণ, নি 
শক্তি দর্শিত। তত্র,মাঁর! দোষেণ লিপ্তত্বমাশক্ক্যাহ। সায়য়] চানাবৃতাক্ ইতি। তত্র হেতুঃ 

' | শ্বর! স্বাধীনয়েতি। মায়াং ধিশিনষি এহট্বিশ্বং স্থজতী ত্যাখা] বিখাতির্যয়। এবং ভৃষ্কাচি্য 
০০০ 

সেই নারায়ণ জাগ্রত স্বগ্র সুযুপ্তি অবস্থায় বাহার্থ মন, সংক্কাঁর ও 
জ্ঞান দ্বারা বিশ্ব চৈজস প্রাজ্ঞ ও তুরীয় বৃততি দ্বারা উপাসনীয় ॥ ১৯৪ 

তত্তম্মত্তিস্থ ভগ্বান্ বাসুদেব অঙ্গ উপাঙ্গ আয়ুধ ও আঁকল্প গার. এ ৃ 

ব্যহ্ মূর্তি চতুষটয় ধারণ করেন । ২০। 
হে দ্বিজপ্রেষ্ঠ। এই ভগবান্ বিষণ বেদের কারণ, সর হা ও 

স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ, ইনি স্থীয় মায়া দ্বারা এই জগতের কৃষ্টি স্থিতি 
৯ - টির | 



, ১৪৯ জীমস্তাগবতম্ । [ ১২স্ক ১১অ 

হজতি হরতিপাতীত্যাখ্যয়ানারৃতাক্ষো 

বিরত ইব নিরুক্ত স্তৎ পরৈরাত্ব লভ্যঃ ॥ ২১॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ সখ বৃষ্ণয ষভ!বনীপ্রগ্র।জন্যবংশদহ 
নানপবর্গ বীধ্য । গোবিন্দ গোপবনিতা ব্রজ 

ভৃত্য গীত তীর্ঘশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ২২ ॥ 
| পপি পপ পপ শীল এপাশিশীশি | পেপসি পপ | আপ পাপা সপ পারার গজ | 

নিরুজঃ শান্ত্রেবু নতু চিন্নঃ অত বিদ্বদনুভনং প্রমাণয়তি ষত ভ্তৎ পবৈরাত্মত্বেন লভ।তে . 

ইতি ॥ ২১ ॥ | 

যন্তেদমুপাসনমুক্তং “তং শ্রীকৃষ্ণ" প্রার্থরতে কুষ্ণসথ অর্জুনন্ত সথে বৃষ্িশ্রেষ্ঠ অবনি- 
ক্রুহে। যে রাজন্ত| স্তেষাং বংশস্ত দহন অনপবর্গং আক্ষীণ* বীর্য্য* যল্ত গোপবনিতানাং ব্রজঃ 

সমূহঃ ভূত্যাশ্চ নারদাদমঃ তৈগী্তং ভীর্ভূত' শ্রবং কীতির্ষস্ত সঃ শ্রবণমেৰ মঙ্গলং 
হস্ত ॥২২1 

শত সিক্স শা পপ ও ০ ০০ 

ক্রমসন্দঃ | 

মাহাত্ম্যোপি তৎপরৈ ভরঁকৈ বিবৃতইব করকলিত ঈব নিরুক্তঃ গ্রতিগাদিতঃ খতটৈরাত্মনি 
চিত্তে লভাঃ অন্থভবিতৃং শকা ইতি ॥ ২১ ॥ 

তমেব নামাদি গ্রহণেন স্পষ্টয়ন্ প্রার্থয়তে ৷ দ্ধ! মমত্বীদৃশ এব পুরুধার্থ ইতি ব্যপ্তয়ং 
স্তাদৃশমেব তং প্রার্থয়তে । শ্রীকষ্চেতি । তত্র শ্রীকৃষ্ণ সখেশ্যাদিন। পুরলীল! । গোবিন্দে- 

ত্যাদিন। ব্রজলীল। | ত্র ব্রজলীলায়! বাহায়েনাস্তে নির্দেশাত্তট্রব নিওস্থিতি দর্শিতা 

তীর্থেত্যাদি তত্দ্বয় মহিমা । গোপাশ্চ বণিত। স্তদঙ্গনাশ্চ ব্রজন্তব্রস্থ। ভৃত্য স্তহৃপাশকাশ্চ 

তৈর্ীতেতি বিগ্রহঃ। বর্থমানে ক্কঃ ভূত্যান্ তন্মার্গে বন্ধশ্রন্ধান্ তণ্মাৎ শ্বয়মেব তত সিদ্ধং 

সংপাদয়েতি । এবং ভাগবত শ্রবণেন কতং সাধন সাধা নৈতাং দর্শিতং ॥ খ২। 

এপি আস পপ পপ | বি পা আট পপ. পর এ পপ ওপাশ 

নিট 2 558 ী 
ংহার করেন বলিয়৷ ব্রহ্মাদি নামে ব্যক্ত হয়েন, কিন্ত ভক্ত জন কর্তৃক 

অনাবৃত জ্ঞান রূপে আল্াতে লভ্য হয়েন ॥ ২১। 
হে কৃষ্ণ! হে অর্জুনসখ! হে বৃষ বংশ শ্রেষ্ঠ! তুমি পৃথিবীর 

বিত্বকারি রাজন্যবংশের নাশ করিয়াছ। হে অঞ্জীণ বীর্য! হে গোবিন্দ! 

গোঁপবনিতারা ও নারদাদি খধষিরা তোমার মির্মল যশ সর্ধঞ্ধ গান 
করেন, তোমার নম শ্রষণেই মঙ্গল হয় অতএব এই ভক্তদিগের রক্ষ। 
ভার ॥ | 

রা 



১২ক্ক ১১] স্ীমষ্তাগবতমৃ। ১৪৩ 

য ইদং কল্য উদ্ধায় মহাপুরুষ লক্ষণং | 

তচ্চিত্তঃ প্রযতো জণ্ড। ব্রহ্ম বেদ গুহীশয়ং ॥ ২৩॥ 
শ্ীশৌনক উবাচ ॥ 
শুকে। ধদাহ ভগবান্ বিষ্ুরাতায় পৃচ্ছতে। 
মৌরোগণো মাসি মামি নানা বসতি সপ্তকঃ ॥ ২৪॥ 
তেষাৎ নামানি কর্াণি নিযুক্তানামধীশ্বরৈঃ। 
ব্রুহি নঃ শ্রদ্ধধানান।ং বুযুহং সূর্ধ্যাত্বনে। হরে? ॥ ২৫ ॥ 

৬০০ পরি সস সস মাপ. ও ক ৫৯৮৮০ শা 

এ গুজ্জপমাত্রশ্াপি ব্রক্গজ্ঞানৎ ফলমিত্যাত য ইতি কলো উষঃ কালে যস্তচ্চিত্তঃ গ্রাতঃ 

শুচি্চ স জপ্ত। গুহাশযং হাদিস্থং ব্রহ্ম বেদ পশ্তি ॥ ২৩। 
মণ্ডলং দেবধজনং ইত্যুক্ত। বুদ্ধিমাগ-:। মুষ্তিবঢত গ্রসঙগেন রবিব্াহোত্র পৃচ্ছাতে । 

 গুক ইতি পঞ্চমে যাহ তথান্েচ খষয়ো। গন্ধর্বাগ্মবসে! নাগ গ্রামন্তো। যাতুধান। দেবা 

ইন্যেটককশে। গণাঃ সপ্তেতযার্দিনা সৌবঃ কুর্যা সন্বন্থী সপ্তানা" গণানাঁং গণঃ ॥ ২৪ ॥ 

তেবা' সপ্তানাং অধী্ববৈ স্তত্বৎ গতিভিঃ তত্রম্মাসাধিকৃত কুর্ষৈর্ব! বাহং বিভাগং 1২৫1 
আপস 

ক্রমসন্দর্ডঃ | 

্রন্ধ শ্রীভগবত্ব তং । গুহাঁশয়ং দুবহমপি ॥ ২৩॥ 

শুক ইতি যুগ্মক' । নন শ্রত ভাগবত তত্বস্ত তব স্ৃুর্ধযগণ শ্রবণে কোইষমাগ্রথ 

স্তত্রাহ। নৃর্ধাস্তাত্ম! অস্তর্ধামী হরিং তন্তৈব বাহ' | তত্রৈব পর্ধযবসানাদিতি ভাবঃ| ইতি 
গায়ত্রঃপানন। তৎ পর্যাস্তং বাঞজিতং ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ 

কা উর ০০০ এপস পয কাটি 

যে ব্যক্তি প্রাতঃকাঁলে গাত্রোখান করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ বার্তা . 
তদগতচিও হইয়া জপ করেন, তিনি ব্রন্মকে জানিতে পারেন ॥ ২৩ ॥ 

শৌনক কহিলেন বিষ্কুরাত পরীক্ষিত জিভ্ঞাসা করাতে ভগবান্ 
শকদেব যাহ কহিয়াছিলেন, মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যের যে নান! 
ুর্তির ব্যুহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয় ॥ ২৪। 

অধীশ্বরগণ কর্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্ম হরির সেই সকল মুর্তি ব্যুহের 
নাম ও কর্ম্দ আমাদিগের নিকট বর্ণন কর ॥ ২৫। 
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১৪৪ স্ীমন্তাগবতম্। [ ১২্ক ১১ 

(কত 

প্ীসৃ্ উবাচ ॥ 
অনাদ্যবিদ্যয়! বিষ্চোরাজ্বনঃ সর্ধবদেহিনাং | 

নির্গতো লোকতন্ত্রোধয়ং লোকেষু পরিবর্ততে ॥ ২৬ ॥ 
এক এবহি লোকানাং সুর্ধ্য আত্মাদি কৃদ্ধরিঃ। 
নর্বববেদ ক্রিয়ামূলম্বষিভিরহুধোদিতঃ ॥ ২৭ ॥ 
কালে! দেশ? ক্রিয়া কর্তা করণং কাঁধ্যম।গমঃ | 

দ্রেব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্নবধো ক্তে।হজয়! হরিঃ ॥ ১৮ ॥ 

গনত্র তাবনাহং নিকপরিতৃং গ্রথমং ূর্যাবপমাহ অনাদাবিদ্যয়! মাষরা অয়ং হুর্ষেযা 
লোফতন্ত্রং লোক যাত্রা গ্রবর্তকঃ ॥ ২৬ ॥ 

অতস্তন্ত ক্রিয়। তেদেনৌপাধিকমেব নানাত্বং ন শ্বত ইত্যাহ এক এবেতি সুর্য আত্ম। 
জগত স্তক্কুনশ্চেতি শ্রুতেঃ জগদাত্ম। আগিকৎ সৃষ্টিকর্তা! হরিরেব সুর্যাঃ মচ শর্বানাং বেদোক্ত 

ক্রিয়াণা' যুলং সন্ তেনোপাধিনা বন্থধোক্কঃ ॥ ২৭ ॥ 
কালরূপ ধাধিণোহরে দ্বাদশাদিত্য বপং ভেদং ক্রিয়োপাধিকং দর্শয়িতৃং গ্রথমং সর্ব | 

কর্ম গ্রবৃত্তর়ে মায়াক্কতং নবধা ভেদমাহ কাল ইতি কাল: প্রাতরাদিঃ দেশঃ সমাদিঃ ক্রিয়।, 

অনুষ্ঠানং কর্তা ব্রান্মপািঃ করণং শ্রুগ।দি কার্য/ং যাগাদি আগমো মস্ত্রাদিঃ দ্রব্যং ক্রীহ্াদিঃ 
ফল" মর্গাদি ॥ ২৮ ॥ 

ক্রমসনার্ভঃ | 

ভানাদিরবিদায়! তয়! মায়য়! বি্চোরের সকাশানির্গতোয়ং সুর্য ॥২৬॥ 

অতব্তদনন্তত্বন্তায়েন হরিরেব হুর্যাঃ | হরেবিশেষণ'। লোকানামেবাত্মেত্যাদি। অতএব 

সুর্ষেযাপি তেষ! মাত্মাদিরিত্যর্থঃ ।২৭।২৮।২৯/৩০৩১।৩২৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮/৩৯।৪০।৪১1৪২। 
॥৪৩।৪৪1৪৫। 

চকে শত সপ আপ সপ আত টপ কপ ০৯ পপ | পপ | অনপএর (এ 

পি পপর পপ ০০৯ || একস 

সৃত কছ্চিলেন, সর্বব দেহির আত্মা ব্ূপ বির অনাদি অবিদ্যা হইতে 
উৎপন্ন লোক পরতন্ত্র এই সূর্ধ্য লোকেতেই বর্তমান রহিয়াছেন ॥২১ 

জগদাতা! আদি কর্তী। নারায়ণ সূর্য্য এক মাত্র হইয়াও লোকদিগের 
সমুদায় বেদোক্ত ক্রিয়ার মুূলরূপে খধিগণ কর্তৃক উপাধি বশত বহুন্দপে 
কীর্তিত ছয়েন ॥ ২৭ । 

, সেই নারায়ণ সূর্ধ্য মায়া ছার! কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্তা, কারণ, 

কাধ্য, মা, দ্রেব্ট ও ফল পপে কীর্তিত হয়েন ॥ ২৮ ॥ 



১২ক্ক ১১০ ] শ্ীযতাগধতম্ব'। 

মধ্বাদিযু ঘবা্শগ ভগবাম্ কালরপর্বক্। 

লোফতস্্রায় চরতি পৃখণদদশভি 'গ্ঁপৈঃ'] ২৯। 
ধাত! কৃতস্থলী হেভি'বস্ুকী রথকল্ুন্নে। 

পুল্ত্যস্তম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়গ্তামী ॥ ৩ 
অর্ধ্যম! পুলহোথোজাঃ গ্রহেতি! পুষ্জিকন্থলী 
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়জ্বেতে স্ম মাধবহ ॥ ৩১। 
মিত্রোহত্রিঃ পৌরুষেয়োথ তক্ষকো। গেনকা হুহাঁঃ। 

_রখস্বন ইতি হেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যনু ॥ ৩২ ॥ 

তত্র কালবপধারী ভগবান্ পৃথক চবতি মধ্বাদিযু চৈত্যাদিহু লোকতঙ্থায় (লোখযাম। 
নির্বা।হায় ॥ ২৯ ॥ 

তানেব গণানাহ ধাতেতি গ্বাদশভিঃ ধাত| হৃর্যাঃ কৃতস্থলী অগ্গাবাঃ হেতী রাক্ষণঃ 
বাস্ুকিন্নাথঃ রখরুদধক্ষঃ পুলস্তযঃ খষিঃ তুদ্ছুরর্গন্ধবর্্ঃ ॥ ৩০ ॥ 

অথোজ। বক্ষঃ গ্রহেতী বাক্ষনঃ নারদে। গন্ধবর্ঃ কচ্ছনীবে! নাগঃ মাঁথবং ইশা (৩১1 
মিত্র: তুর্ধ্যঃ পৌকষেষে! রাক্ষমঃ রখশ্বমো ধঙ্ষঃ শুক্রমাসং জৈষং নয়া, অহূং 

বর্তবন্তি ॥ ৩২ ॥ 

কালরূপধারী ভগবান আদিত্য ' লোকথাত্র। নির্বাহের নিমিত 

চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পুথক্ পৃথক্ ্বাদশগণের সহিত বিচরথ করেম্ ৪২৯ 
ধাত। নামে সূর্য্য, কৃতস্থলী অগ্লরা, হেতি নামক রাক্ষস, বাহ্কি 

নাগ, রথকৃত যক্ষ, পুলস্তয ধাষি ও তুহ্বুরু গন্ধর্ব এই সাঁতগণ চৈ মযসে 
ধিচরণ করেন ॥ ৩৭ ॥ 

অর্ধযম! নামক সূর্য্য, পুলহ ধাষি, ওজ মামে যক্ষ, হেত বণ, 
গুজিকস্থলী: অপ্লর।,' নারদ গন্ধর্ষ, কচ্ছনীপপ নাগ, ইর্থীরা ধৈশাখ মাসে 
বিছরথ করেন ৪:৩১ ॥ 

মি্জ নামে সূর্য্য, অত্রি খাবি, পৌরুষেয় রক্ষণ, তক্ষক না না 
বংলা, হহা। নানে গম্থার্ব ও “খন, বঙ্গ “ইছইারা জ্যৈষ্ঠ মাসে ধিচয়ধ 
করেন ।॥ ৩২৭ 



রঃ 
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০৮০০ নান অতি স্পা 8 

বশিষ্ঠো বরুণো রস্তা সহজন্থস্তথা ছহুঃ | 
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব গুচিমাসং নয়ভ্তমী ॥ ৩৩॥ 
ইন্দ্রো বিশ্বাবহ্থঃ শ্রোতাং এলাপত্রস্তখাঙ্গিরাঃ। 
প্রোয়োচা রাক্ষসশ্চর্ষেযা নভোমাসং নয়স্তামী ॥ ৩৪ । 
বিবন্বানুএসেনশ্চ ব্যাত্র আসারণে। ভূগুঃ। 

অনুয়োচা শঙ্থপালে। নভস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৫ ॥ 

পুষা ধনঞ্য়ো বাতঃ ষেণঃ ভকুচিস্তথা। 

বরুণ; হুর্যাঃ সহ্গন্তে। রাক্ষস: হৃহূরন্ধর্বঃ শুক্রো নাগঃ চিত্রত্বনে। ষক্ষঃ গুচিমানং 

আধাঢং ॥ ৩৩। 

ইন্ত্রঃ ছূর্যাঃ বিশ্বী বন্ধর্গনর্ধঃ শ্রোতা যক্ষঃ এলাপত্রে। নাগ: চর্ষ্য! রাক্ষম ইতি শ্বর়মেব 
বাখাতং নতোমালং শ্রাবণং ॥ ৩৪ । 

বিবন্থান্ হুর্যাঃ উএসেনো গন্ধর্বঃ ব্যান্ত্র! রাক্ষনঃ আনারণে! বক্ষঃ শঙ্খপালে! নাগঃ 

নভন্যাধ্যং ভাত্রপদং॥ ৩৫ ॥ 

ধনীয়র়ে। নাগঃ বাতে| রাক্ষসঃ স্ুষেণে! গন্ধর্বঃ স্রুচির্যক্ষঃ তপো। ম।নং মাঘং। 

মাঁসক্রমাতি লঙ্নস্ত কৌর্মোক্তাতিক্রমান্ুসারেণ বৈষণবেতু মাসঃ ক্রমেণৈবোক্তঃ কচিন্নাম 

বশিষ্ঠ খষি, বরুণ নামে সুর্ধ্য, রম্তা নান্সী অগ্লরা» সহজন্য রাক্ষস, 
হুহু নামে গন্ধর্র্ব। শুক্র নামে নাগ, ও চিত্রম্বন ষ্ষ এই সপ্ত গণ 
আষাঢ় মাসে বিচরণ করেন ॥ ৩৩ ॥ 

ইজ্জ নামা! সূর্য্য, বিশ্বাবস্থ গন্ধর্বব, ভোত! নামে যক্ষ, এলাপত্র নাগ, 
অঙ্গির খষি, প্রশ্নোচা অপ্লরা ও চর্য্য নামে রাক্ষল এই সপ্ত গণ আবণ 
মাসে বিচরণ করেন ॥ ৩৪ ॥ 

বিবন্বাৰ্ নাষে সূর্য্য, উএসেন গন্ধবর্, ব্যান নাম! রাক্ষিল, আালারণ 
নামে বক্ষ, ভৃগু ধষি, অনুষ্লোচ! অগ্লরা ও শঙখপ!জ নাগ এই সপ্ত গণ 
দ্ধাজ মাসে বিচরণ ক্ষয়েম ॥ ৩৫ ॥ | 

পুষ! নামে সূর্য্য, ধনঞ্জয় নাগ, বাত নাজ রাক্ষম, দুষেণ ্র, 
রুচি ক্ষ, ঘৃতাচী অগ্দরা ও গৌতম ধাষি ইহারা মাঘ গাসে বিচরণ 

রি 



প্র. 
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দ্বতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়স্তামী ॥ ৩৬ 
খাভূর্ববর্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ স্টেনজিত্তথ! |: 
বিশ্ব এরাবতশ্চৈব তপসাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৭ ॥ 
অথাংশুঃ কশ্থপস্তাক্ষ্, গ্তসেনস্তথোর্ববলী। 

ৃ বিছযাচ্ছত্র মহাশখ্থঃ সহোমাসং নয়ন্তামী ॥ ৩৮ ॥ 
ৰ ভগন্কর্জো হরিষউটনেমি বর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ। 

ককেণটকঃ পূর্ববচিন্তিঃ পুষামাসং নয়স্ত্যমী ॥ ৩৯ 
ত্বষটা খচীকতনয়ঃ কম্বলাশ্বস্তিলোত্ম] | 
পরী বাসি সত দি হল ওপর ৯টি (পরো ওত সারের 

ব্যতায়স্ত কল্পভেদেনেতি জে্েয়ং ॥ ৩৬॥ 

খতূর্ধক্ষঃ বর্চ। রাক্ষসঃ পর্জন্তঃ হূর্ধয: শেনজিদগ্গরা: বিশ্বো। গন্ধর্বাঃ জী নাগঃ 
তপশ্তাখ)ং ফাস্তনং ॥ ৩৭ । 

অংগ: হুর্ধাঃ অংশ ইতি ব। পাঠঃ তাক্ষ্ো ষক্ষঃ খতসেনে। গন্ধ: বিছ্াচ্ষরাক্ষসঃ 

মহাশেজ। নাগঃ সহোমানং মার্শীর্যং ॥ ৩৮ ॥ 

ভগঃ নুর্যাঃ স্ফুর্জো| রাক্ষনঃ অরিষ্টনেমিগ্ন্ধর্বঃ উপ্পোষক্ষঃ আধুখ/ বিঃ কর্কটফে] নাগঃ 1৩৯ 

খচীকতনয়ো৷ জমদগিঃ কম্বলাঙ্বে। নাগঃ ব্রন্মাপেতে। রাক্ষসঃ শতভিৎ যক্ষঃ ধৃতয়াষ্রো 

করেন ॥ ৩৬ ॥ 
খু নামে রাক্ষন, তরদ্বাজ ঝষি, পর্য্যন্ত সূর্য্য, শ্যেনজিৎ অপ্সরা, 

বিশ্বনাম! গন্ধ, এরাবত নামে নাগ ইহার! ফাল্তন মাসে বিচরণ 
করেন ॥ ই ॥ 

শু নাম সূর্য্য, তাক্ষ নামে যক্ষ, খতসেন গন্ধ, উর্ব্বশী অপ্সর! 
বিছ্যৎচ্ছক্র রাক্ষস, ও মহাশঙ্ঘ নাগ ইহার অগ্রহায়ণ মাসে বিচরণ 
করেন ॥ ৩৮ ॥ 

তগ নামা সূর্য, প্কূর্জনামক রাক্ষস, অরিষট নেমি গন্ধ, উর্ণ নীর্ে 
বক্ষ, আয়ু নামে খাঁষি, কর্কোটক নাগ, পুর্ঘবচিততি অগ্গারা এই সপ্ত পো 
মাসে বিচরণ করেন ॥ ৩৯ ৪ 

ত্বউ। নামক নুর্যয, জগদগ্নি ধষি, কছলাশ্ব নাগ, ক্রশ্মাপেত নামে 
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্রক্ষাপেতোহথ শতজিদ্ধ ত রাষ্ট ইফস্তর12 ॥ ৪০ | 
বিষুঃরশ্বতরো রস্তা। সূর্য্যবর্চান্চ সত্যজিত | 
বিশ্বামিত্রো যখাঁপেত ভর্জমাসৎ নয়ন্তামী 1 
এত] ভগবতো। বিষ্ঞোৌরাদিতস্ত বিভূতয়ঃ | 
স্মরতাং সন্ধয়োনূ্ণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে ॥.৪১ ॥ 

শে টস এপ শিস 

খুঁ্ধর্বঃ ইবস্তরাঃ আশ্গিনপালকা: 1 ৪* ॥ 

বিষুরাদিভাঃ অশ্বতরে। শগঃ তৃর্ধযৰর্চ। গন্ধর্বঃ সত্যলিদন্বক্ষঃ মথাঁপেতে। ব্নাক্ষসঃ 

উর্জমাসং কার্তিকং। এছেচাদিত্যাদরঃ কৌর্্মে বিভজ্যোক্কাঃ॥ ধাভার্যযমাচ মিত্রশ্চ বরুণ, 
শ্চেন্্র এবচ। বিবস্বানথ পৃষাচ পর্জন্তশ্চা'গুরেবচ। ভগন্বষ্টাচ বিষুপ্চ আদিত] দ্বাদশ 
স্বৃতাঃ। ৯। পুলস্তযঃ পুলহস্চাত্রি বশিষ্ঠোথাঙ্গির। ভৃণ্ডঃ। গৌহতমোহথ ভরপ্থাক্সঃ কশ্তুপঃ | 
কতুরেবচ। জমদগ্িঃ কৌশিকম্চ সুনয়ে। ব্দ্মনাদিনঃ ॥ ২॥ রপরুচ্চাপ্যতৌজাশ্চ শ্রামণীঃ , 
নুরুচি স্তথা। রথচিত্রশ্থনঃ শ্রোতা অরণঃ শ্েনদ্ধিত্বথ! ৷ তার্্াশ্চারিষ্টনেমিশ্চ খতজিৎ 

সত্যজিতথ| | ও। এসে যক্ষাঃ। হেতিশ্চৈব প্রহেতিষ্ঠ পৌরুষেয়োথ বচ্চকঃ । চর্ষো। 

ব্যাপ্র স্তপাপশ্চ বায়ু বিছ্যপ্দিবাকরঃ। ব্রর্গাপেতশ্চ বিপ্রেজ্বা যজ্ঞাপেতশ্চ রাক্ষমাঃ। ৪। 

বাস্থকিঃ কচ্ছনীরশ্চ তক্ষকঃ শুক্র এবচ | এলাপত্রঃ শঙ্খপাল স্তখৈরাবত সংজ্ঞিতঃ। | 

ধনঞ্জয়ে! মহাপদ্স স্তথ! কর্কোটকো! ছ্বিজাঃ। কম্বলোশ্বতরশ্চৈব বহস্তযেতে যথাক্রমং | ৫। | 

তুমুরুর্ণারদে| হাহা হু হু িশবাবস্তু স্তণা। উগ্রসেনে। বন্থুরুচি বিশ্বাবস্থুরথাপরঃ। চিত্র | 
সেন স্তথোর্ণায়ু ধৃ্িরাষ্টরে। দ্িজোত্তমাঃ| কুর্য্যবর্চা ত্বাদশৈতে গন্ধ গায়তাস্বরাঃ | ৬। | 

কতস্থল্যাঙ্গরোবর্ধয1 তথান্তা পুপ্রিকস্থলী। মেনকা! সহজন্তাচ গ্রক্পনোচাচ দ্বিজোত্তমাঃ | । 
অন্ুত্ত্েচা ঘ্বহাচীচ বিশ্বাচীচোর্বশী তথ|।। অন্তাচ পূর্বচিত্তিঃ স্তাদস্তাচৈব ছিলোনা? 

রস্তাচেতি ছিজশ্রেষ্ঠ। সখৈবাগ্পরসঃ স্থৃতাঃ ॥ ৪১ ॥ 

রাক্ষন, শতজিৎ যক্ষ, হতরাইট, গন্ধর্র্ব, ইহারা আশ্বিন মাসে বিচরণ 
কষেন ॥:৪০ ॥ 

বিষুঃ নামে আদিত্য, অশ্বতর নাগ, রম্ত। নান্মী অপ্পরা, সৃর্য্যবর্চ : 
'শীন্ধর্ব, সত্যজিত বক্ষ, বিশ্বামিত্তর, খধি, মখাপেত রাক্ষম, ইহারা 
.কার্জিক-মায়ে বিচরণ করেন, ভগ্ববান্ ,আদিত্যের এই- সকল: বিভভৃতি, 
যে ব্যক্তি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাহার পপ 

নট হয়:$৪১। ৮4 
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দ্বাদশস্বপি মাসেযু দেবো হলো যড্ভিরম্ত বৈ 
চরন্ সমস্তান্তনুতে পরন্রেহছচ সম্মত ॥ ৪২ | 

সামর্গ য্ুতি স্তল্লিন্গৈ খষয়ঃ সংস্তবস্তামুৎ | 
গন্ধর্বব] স্তং প্রগ।য়স্তি নৃত্যন্ত্য অপ্সরসো। হুগ্রাতঃ ॥ ৪৩ & 
উন্নহন্তি রথং নাগা গ্রামন্থো রথযৌজক1;। 

_চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈধতা বলশালিন: ? ৪৪ ॥ 
বালিখিল্যাঃ সহআাণি ষষ্টি ব্রদ্ধর্ষয়ে। হমল।2। 
পুরতে। হভিমুখা যান্তি স্তবন্তি স্তাতিভিবিভূং ॥ ৪৫ ॥ 
এবং হৃনাদি নিধনে। ভগবান্ হুরিরীশ্বরঃ । 

এপ. (রা (রি তি এক এ ও পপ 
০০০০১ ০৮৮০ 

এতেষাং পৃথক্ কর্্মাণি নিক্ষপয়তি দ্বাদশন্মগীতি ত্রিভিঃ অমৌ দেন: সুর্যাঃ বড্তিগৃন্ধর্বা- 

দ্বিভিঃ অন্ত জনন্ত সমস্তাজ্ঞরন্ গুভাং মতিং তনুতে গায়ত্র্যথোংনেন স্থচিতঃ ॥ ৪২ ॥ 

তল্লিলৈঃ হুর্যযগ্রাকাশটকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ 

উন্নহাত্তি দৃঢ়ং বধনন্তি গ্রামণ্ো। যক্ষাঃ নৈখতি| রাক্ষনাঃ ॥ 8৪ ॥ 

কিঞ্চ বালিখিলয! ইত্োতে প্রতিমাসং তএৰ বিভুং হুর্যযং 18৫ ॥ 

বাহ বিভজ্য ॥ ৪৬ ॥ 
৭৬ বা কা জপ শি পর পাপ ও তর সপ ৮ পপ ৮ পা আপ ০৯ সস পপ পপি পাট জা শা পাস ও এ ৮ পপ শী পি পি পতি পতি পাটি পাশাপাশি পপ পা মি] 

এই সূর্যাদেব গন্ধরর্ধাদি ছয়জনের মহিত দ্বাদশ মাসে এই লোকের 
সর্বত্র বিচরণ করত লোকদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে শুভ বুদ্ধি 
প্রদান করেন ॥ ৪২॥ | 

খধিগণ সাম খক্ যু মন্ত্র দ্বার ইহশর স্তব করেন, গন্ধর্ক্ের ইহার 
| গুণ গান করেন, ইহার অগ্রে অপ্সরে। গণ নৃত্য করেন ॥ ৪৩ ॥ 

নাথগণ ইহার রথকে দৃঢ়তর বন্ধন করেন, যক্ষেরা ইহার রথ যোজনা 

৷ করেন এবং বলশালী রাক্ষসেরা ইহার রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান 
হয়েন॥ 8৪ ॥ 

 য্টিসহত্র নিষ্পাপ ক্রন্ধর্ষি বালিখিল্য ধষিগণ অভিমুখ হইয়া ইহ: 
রথের অগ্রে অগ্রে স্তব করিতে করিতে. গমন করেন ॥ 5৫ ॥ 

রি অনাদি অ অনস্ত ভগ্রবাঁন্ হরি ঈশ্বর এই রূপে কল্পে কর্মপ স্ 



১ 
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কণ্পে কণ্পে স্বমাত্সানং ব্যহ্য লোকানয়ত্যজঃ ॥ ৪৬ ॥ 

॥%॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং 
বৈয়াগিক)াং দ্বাদশস্কান্ধে আদিত্যব্যহ একাশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ %॥ ১১ ক%। 

সত উবাচ ॥ 

নমো! বধন্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। 

৮পত ব্রাহ্মণেত্যে! নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষে সনাতনান্॥ ১॥ 

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্র! বিফোশ্চরিতমনতুতং | 
সপ আসত |: পি 

॥%* 7 ইঠি থাদশে একাদশঃ ॥%॥ 
ছাদাশ- পুবা”ণক্ত সর্বার্থানুক্রমঃ কত | প্রথমন্কদ্ধমারভা প্রাধান্েন সমাসতঃ ॥০॥ 

দেবনম্মিন গরাণে [বস্থরেণো কানর্থান্ সক্ষেপঙ্ছে। বর্ণঝিষ)ন্ ধর্মাদীন্ প্রণমতি 

নণ «ঠি মহতে হনিভক্ত লক্ষণার ব্রাজ্মণেতো। ত্রাঙ্গগান্ সনাতনান্ ধশ্মানিত্যুগলক্ষণং 
পুব।ক্তার্থীণাং ॥ ১ ॥ 

পুপষত্ব উ/চত" শ্রবণাদিষোগাং ॥ ২ ॥ 
সি স্পস্ত . আস পপ আল 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 
1%॥ ইতি দ্বাদশ ক্রমসনর্ভে একাদশঃ ॥*% ॥ 

কমায় হদাখাবধাতিপ্র-মন্ধায় স্বয়' ভগবতে | বেধসে অবতারাদি সর্ব বিধাত্রে। 

ঠ'ধ গদৈন্েন বিনয়: ব্রাঙ্মাণেছে নমস্কৃত্বেতি মনাতনান্ কালেন নষ্টা গুলয়ে বাণীর 

মণ্চাদি গ্রমাণেন গ্রসিদ্ধান্ ধর্মান্ তাগবতান্ বক্ষ ইতি তত্বৎ প্রসঙ্গান্ুকত্রমেণ তানেৰ 
হু১রিযামি। পতিতঃ ম্থলত ইত্যাদিনাচ সাঙ্ষাদ্বক্ষ্যামীতার্থঃ ॥ ১॥ 

তন্েব ভগবচ্চরিত শ্রনণমেৰ মুখামিসাতিপ্রায়েদশ তেনৈৰ মহাপ্রসঙ্গমুপসংহরন্ 

আগ়্াতে বিভাগ করত লোক সকলকে প্রতিপালন করেন ॥ ৪৬॥ 
॥%॥ দ্বাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায় ॥ % ॥ 

দ্বাদশ অধ্যায়ে এই পুরাণের প্রথমস্কন্ধাবধি উক্ত সমুদ্বায় অর্থের 
মামান্য বিশেষ রূপে একত্র কথন ॥ ০ ॥ 

সুত কহিলেন ধর্মকে নমস্কার, বিধাত। রূপি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার 
বং হরিভক্তি পরায়ণ ব্রাক্মণর্দগকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম সকল 
কহিটঘ,আরস্ত করি। ১॥ 
৪ নরেঈ জুধ্যে যাহার! পুরুষ তাহাদিগের আবণ যোগ্য বিষয় যাহ! 

[জরা ৬১... 

ররারারারারারারারামারারারারাাারাররাহাররাারারররররারাররারহরাারাররহাটাারাাির ররর “২৮ এপ স্্প 

শশী আপার.» _.... শি শি পেশি 
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| | 

ভবন্ভির্যদহং পুষ্ট নরাঁণাং পুরুষোৌচিতং ॥ ২ ॥ | 

অত্র সংকীর্ত্যতে সাক্ষাৎ সর্বপাপহরো হরিঃ | 

নারায়ণে। হৃধীকেশো ভগবাম্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৩ ॥ 

অত্র ত্রহ্মপরং গুশ্থং বিশ্বস্য গ্রভবাপ্যয়ং। 

জ্ঞানঞ্চ তছুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞান সংযুতং ॥ 8 ॥ 

তৎ প্রপঞ্চ়তি অন্রেতি ভগবান্ খ্রশ্ব্ধ্যাদিষড়_গুণঃ সাক্ষাৎ সংকীর্তটতে ইতি দেবা 
কাত্ীীর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

্রন্মকাণ্ার্থমাহ অন্র ব্রদ্দধেতি গুহ্ং নিগুগং প্রভযাপায়ং প্রতবৰতাশ্মার্দিতি প্রভবৰং 

অপেত্যশ্শিরিত্যপ্যক্সং তচ্চ তচ্চ অনেনাশ্রয় পদার্থে। দর্শিহঃ বিজ্ঞান সংযুতং অপরোক্ষ জ্ঞান 
পর্য্যত্তং জ্ঞনং তহ্পাখ্যানং তজ্ভ্ঞানমুপাখ্যায়তে প্রকাশ্ঠতে যেন তজজ্ঞান সাধন 
মিতার্থঃ ॥ ৪ ॥ 

ক্রমমন্নভঃ | 
তাননুক্রমিতুমুপক্রমতে এতদিতি | নরাণ!ং সধো যে পুরুষা স্তেষাযেবোচিতং।: 

মতু যে তেষাং মধ্যে গশব স্তেষামিত্যর্থঃ ইতি তদ্বহিমুথেভো। গালিগরদানং। যথোক্তং। 

স্ববিড়, বরাহোষ্ট,খটররিত্যাদি | ষদ্ধা নরাগাং জীবানাং পুরুষে শখভগবন্ি যন্ুচিতং ॥ ২1 | 

তত্র শ্রীভাগবতে হরির্ভগবদাদ্যাথ্যয়ানস্তারিভাবঃ। পরমেশ্বর স্তা”সুখাত্বেন কীর্ত্যতে । | 
তথাপি গুণ রূপ লীলাতিঃ সাক্ষাঙ্দেব কীর্ত্যতে। তশ্তচ প্রাধান্তেন ভেদহয়' দশিহমিত্যাহ | 

নারায়ণ সর্ব জীবাশ্রয়ঃ। হাষীকেশ ক্তদীয় সন্রেজ্ষ গ্রলর্ুকশ্চ। পরমাস্থেতার্থঃ। 

ইতোকো! ভেদঃ। ন্িতীয়মাহ। ুগবানিতি । সচ মাত্বঠাং পতিঃ হয়ং তগবান্ 
শ্ীযাদবেক্্র রূপত্বেন কীর্তযত ইত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ 

অত্র ব্রদ্ধেতি সার্ধকং অত্র তগবত্বত্ব কীর্ততনএব তদীর় নির্বিশেষ প্রকাশ রূপং বহদ্ষ 
যদেব জগজ্গ্মা্দিন। সামান্তাতে। লক্ষিতং তদপি গ্রোক্ং ॥ 8৪ 

[ 

পরস্পর হরির 

আপনার! আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তথ বিপ্রগণ! ভগবান্ 

বিষুঃর সেই অদ্ভুত চরিত আমি আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম ॥২ 
ভগ্নবান্ হৃষীকেশ সাত্বতপতি নারায়ণ সর্ধপাপহরণশীল হরির 

হ্বরূপও আমি আপনাদ্দিগের নিকট বর্ণন'করিলাম । ৩ ॥ 

জগতের উৎগতি স্থিতি গ্রলয় কর্তা গুহ্য পর ব্রন্মের হয়প ' এবং 
জান বিজ্ঞান সংযুক্ত তদীয় আখ্যানও বর্ণন করিয়াছি ॥ ৪ ॥ 
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শপ পা জি জপ পন পপ 

ভক্তিযোগঃ সমাখ্যাতে। বৈরাগ্যঞ্চ তদাশ্রয়ং ॥ ৫ ॥ 

পারীক্ষিতমুপখ্যানং নারদাখ্যানমেবচ। 

প্রায়োপবেশো! রাজর্ষে বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥ 
শুকন্য ব্রন্মর্ষভন্য সন্বাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ 

যোগধারণয়োতক্রাস্তিঃ সন্বাদে নারদাজয়োও | 

অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রধানিকে হগ্রতঃ ॥ ৮ ॥ 
রিট আকা “পপি সারা ০০৯০৯৬৮০ ৯০৮ পপ 

ভক্তিযোগশ্চ সাধানাধন রূপঃ তরাশ্ররং ভক্কিযোগেন নিশ্পাদিতং ॥ ৫॥ 

এবং সামান্ততে। নিরপ্য দ্বাদশস্কন্ধ গ্রকরণার্থাননুক্রমতে পারীক্িতমুপাধ্যানং পরীক্ষি- 

জন্মাদি তত প্রস্তাবার নারদাখ্যানঞ্চ ॥ ৬ ॥ 

্রহ্গর্ব5্ত ব্রাক্ষণোত্তমস্ত ইতি গ্রাথমস্ন্ধার্থঃ ॥ ৭ ॥ 

উৎক্রান্তি রার্টরা্দ গতিঃ গ্রাধানিকঃ প্রধান কার্য বিরাডবগঃ। অগ্রত আদিতঃ 

মহ্দাদ্ি ক্রমেণেত)র৫ঃ। ইতি খিতীয়স্কক্গার্থঃ ॥ ৮ ॥ 

ক্রমসন্দভঃ। 

তদ্বর্থমেব জ্ঞান ভক্তি যোগ: যোত্তরোত্কর্ষ সোপানবৎ ক্রমেণ সমাখাত। স্তদাশ্রয়ং 

স্তদুপযেগি বৈরাগাং চেতি পদ্য ছ্বয়েন বেদতাৎপর্য7 রূপে। ব্রহ্ম কাণ্ডার্থে। দরশশিতঃ ॥ ৫ ॥. 

তদেবং সার্বাত্রকং গ্াতিপাদা মুক্ত ক্রমোক্তমাহ। পারীক্ষিতমিতি ॥৬1৭1৮1৯1১গ১১। 
৯২১৩ ১৪।১৫।১৩ ১৭।১৮১৯ ২০২১॥ 

শপ পপ -স্মপাারান াখা এ৯০া...  া 
মগজ টি 

পরী(ক্ষং রাক্জার উপাখ্যান, মারদের উপাখান এবং রাজর্ষি পরী- 
ক্ষিতের দিএশ!পে প্রায়েপবেশও বর্ণন করিয়াছি ॥ ৬ ॥ 

্রহ্ধর্ষি শুকদেবের সহিত রাজ পরীক্ষিতের সংবাদও ব্যক্ত করি- 
মাছি ॥৭॥ 

রাজ! পরীক্ষিতের যোগে প্রাণত্যাগ এবং ত্রহ্ম নারদ .সম্াদ, 
1অবতারান্ু গীত ও প্রধান হইভে. জগতের উৎ্পত্যাদি পূর্বের বরুন, 

মাছি ৪৮ 



রা | রা ১২স্ক ১২ ] শ্রীম্ষ্ভাগবতম্ । ১৫৪ 

বিদুরোদ্ধব সন্বাদঃ ক্ষতৃমৈত্েয়য়োত্ততঃ | 
পুরাণসংহিতা৷ প্রশ্ন! মহাপুরুষলংস্থিতিঃ ॥ ৯ 

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে। 
ততে। ব্রহ্মাগুসংডূতি বৈরাজঃ পুরুযো যতঃ ॥ ১০ ॥ 
কালস্থ স্থল সুন্ন্য গতিঃ পল্মলমুদ্ঞবঃ । 
ভূব উদ্ধারণান্ভোধে হিরণ্যাক্ষবধে। বদ ॥ ১১॥ 
উদ্দ্ তির্য্যগবাক্ সর্গো। রুদ্সর্গস্তঘৈবচ। 
অর্ধনারী' নরস্াথ যতঃ স্থায়স্তুবো মুনুঃ | 
শতরূপাঁচ যা স্ত্রীণামাদ্যা গ্রকৃতিরুত্তমা ॥ ১২ ॥ 

সম্ভানে। ধন্পত্বীনাং কর্দমন্ত প্রজাগতেঃ। 
অবতারে। ভগবতঃ কপিলম্ত মহাত্মমঃ | 

মহাঁপুরুষন্ত মংস্থিতিঃ গুলয়ে তৃষীমবস্থানং ॥ ৯৪ 
গ্রাকতিকঃ প্রকৃতিভনে! গুণক্ষোভক্বপঃ রনি মহ্দাদয়ঃ চকায়াদিকারাশ্চ যে 

তেষাঞ্চ মর্গ£ ॥ ১০ ॥ 
গতিঃ শ্বরূপং উদ্ধারণা উদ্ধরণৎ ॥ ১১ ॥ ূ ৃ 
অদ্ধাভযাং নারীচ নরশ্চ তন্ত ॥১২॥ কু 

সম্তানে। ধর্মপত্ঠীনামিতি নবব্রক্ধ সমূৎগঞ্তি রিত্যন্তানস্তরং ্টধামিভি স্ৃতীয় 
৩. সপ ওল 

বিছুরোদ্ধব স্বাদ, কর মৈত্রেয় » সম্বাদ, রা সংহিতা প্রশ্নোতর 
ও মহাপুরুষ সংস্থান ব্যাখা করিয়াছি ॥৯॥. 

অনন্তর প্রাকৃতিক সর্গ, মহদাঁদি সপ্ত দর্গ, বিকার সর্গ, পরে কা 
সম্ভব ও ব্রন্মা্ডে বিরাট. পুরুষের স্বরূপ বর্ণন, করিয়াছি 1 ১০॥. : 

স্থল সুক্ষ কালের গতি, নান্িপন্ম হইতে পথিবীর উদ্ধার গু-ছির 
প্যাক্ষ বধ উক্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 

স্বর্গ, মর্তা, পাতাল স্যরি, রদ কপি, দ্ধ নারী নর .স্যতি; ্ীযত 
মুর পি) শতরপ। স্ত্রী ও.আদ প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে ॥:5খ 

ধর্মপত্বীদিগের সন্তান বর্ণন, কর্দান এ্রজাপতি হইতে মহাজ্জা গনী 
ও ০ সু 



| পু 

£ 

১৫৪ শীমন্তাঁগবতম্ । [ ১২স্ক ১২অ. 

দেহহুত্যাশ্চ সন্বাদঃ কপিলেমচ ধীমতা 1 ১৩ ॥ 
নব ্রহ্ধ সমুতপত্তি দরক্ষযজ্ঞ ধিনাশনং | 
ঞ্রবস্থ চরিত পশ্চাৎ পথোঃ প্রাচীনবর্ধিষঃ ॥ ১৪ । 

নারদস্যচ অন্য স্ততঃ প্রেয়ব্রতং দ্বিজাঃ। 

নাভেম্ততোন্ু চরিতস্বযভস্ত ভরতম্তচ ॥ ১৫ ॥ 

ততো! দ্বীপ সমুদ্রাঞ্ির্ষনদ্যুপবর্ণনং | 
জ্যোতিশ্চব্রস্ত সংস্থানং পাতাল নরক স্থিতিঃ ৪ ১৬ ॥ 

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্য স্তৎ পু্রীণাঞ্চ সম্ততিঞ। 
যতে। দেবাহুর নরান্তির্য্যঙ নগ খগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

দবন্ধার্ঘঃ ॥ ১৩ ॥ 

চতুর্থ ্বন্থার্থমাহু নব ব্রঙ্গণাং মরীচ্যাদীনাং সমুগ্খখত্তিঃ সন্ভবঃ ॥ ১৪ ॥ 
গঞ্মন্তন্ার্থমাহ ততঃ প্রেযব্রতং প্রিরব্রতগ্ত চরিতং ॥ ১৫ ॥ 

স্বীপাছাপবর্ণনং প্রথমত: সংক্ষেপতঃ ভতোম্বীপা্দীনাং যে গিরয়ে! নদ্যশ্চ তেবামুপবর্ণনং 
পাতাল নরকাদীনাঞ স্থিতিং অনেটনব নরক নিবর্তকমঞ্জামিলোপাখ্যানঞ্চ গৃহীতং ॥ ১৬।॥ 

ভতঃ পরাচীনং বষ্ঠার্থমাহ দক্ষজগ্মেতি ॥ ১৭ ॥ 

রূপিলদেবের অবতার এবং তাহার সহিত দেবন্কুতির সম্যাদ ॥ ১৩ ॥ 
নব ব্রহ্ম সমুপত্তি, দক্ষযঞ্বিনাশ, ফ্রবচরিত এবং প্রাচীনবহি 

ও পৃথুর চরিত্বও বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ 
নারদ সন্ধান প্রিক্নজত চরিভ নাতি রাজার চরিত ও ভরত চরিত 

বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৫। 
স্বীপ সমুদ্র পর্বত বর্ষ নদ্যাদির বর্ণন, জেোতিশচক্রের সংস্থান এবং | 

পাতাল ও নকের স্থান বর্ন ॥.১৬॥ | 
দক্ষের জন্ম'ও প্রছেডা হইতে দক্ষবান্তা দিগের সম্ভানোৎপন্তি এবং 

গেছ হুর মর তীর্ধ্যক নগ খগাদির উৎপত্তি বর্ণন ৪ ১৭ & 



৯২স্ক ১২অ] শ্রীগন্তাগবতম্। ১৫৫ | 

বা্ট্স্ত জন্মনিধনং পুজ্রয়োশ্ঠ দিতেদ্বিজাঃ | 
দৈত্যেশ্বরস্ত চরিতং গ্রহ্রাদন্ত মহাত্মনঃ ॥. ১৮ ॥ 
মন্বস্তরাঁনুচরিতং গজেন্দ্রন্ত বিমোক্ষণং | 

মন্বস্তরাবতারাশ্চ বিষ্চোর্য়শিরা'দয়ঃ | 

কৌর্নং মাওস্থং নারমিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ। 
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদম্তার্থে দিবৌকষাং ॥ ১৯ ॥ 
দেবাস্থরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্তনং | 

ইক্ষাকু জন্ম তদ্বংশঃ সুভুানন্য মহাত্বনঃ। 
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেবচ । 

সূর্ধ্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ | 

সৌকন্যঞ্চাথ সর্যাতেঃ ককুৎস্থস্যচ ধীমতঃ | 
খট্রাক্সস্তচ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্যচ | 
রামস্তা কোশলেক্র্স্ত চরিতং কিম্তিষাপহং । 

অপ্তমার্থমাহ পুজয়োশ্চেতি ॥ ১৮ ॥ 

অষ্টমার্থমাহ মন্ববরানূচরিত্তমিতি ক্ষচিৎ কম্তচিদনুক্ষির্ব) [খকমোকিষ্চ টন 
কৃলত্বেনেতি ভ্রষ্টব্যং ॥ ১৯ ॥ 

নবমারথমাহ রাজবংশেতি ॥ ২০ ॥ 

০ এ 

বৃত্রান্্রর়ের জন্ম ও বিনাশ, দিতির পুভ্রগণের বর্দন, দৈত্য রাজের 
চরিত ও গ্রহলাদের চরিত বর্ণন উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮॥ 

ম্স্তর কথন, গজেজ্র বিমোক্ষণ, মন্বন্তরের অবতার অর্থাৎ বিষুুর হয় 
শিরাদি অবতার বর্ণন জগুপতির মৎস্য কৃর্ন্ম নরলিংহ বামমাঁদি অবতার 
বর্ণম এবং দেবতাদিগের অস্ত লাভের জন্য জর সুত্র মন্থন ॥ ১৯ ॥ 

দেবার দিগের মহাযুদ্ধ, রাজবংশ কীর্তন, ইক্ষাকুর জন্ম ও বংশ | 
কখন, হুছ্যুন্ন রাঁজার বংশ কন, ইলোপাখ্যান, তারোপাখ্যান, সুর্য 
ইশ ও শশ নৃগাদির বংশ বিস্তার কখন। ন্ুকম্যার উপাখ্যান, তথা 



5৫৬ জীমন্ভাগবশ্মৃ। [ ১২স্ক ১২অ 

1 

নিমেরঙ্গ পরিত্যাগো'জনকানাঞ সম্ভবঃ | 

রামস্য তার্গবেন্দ্রস্ত নিঃক্ষত্রীকরণং ভূবই ॥ ২০॥ . 

এঁলস্য সোমবংশম্য যযাঁতে ন্ণহযস্যচ ॥ ২১ ॥ 

দৌন্বন্তে ভরতন্তাপি শাস্তনোস্তৎ স্ুৃতস্যাচ |. 
যযাতে আ্ষ্টপুজরন্থ যদোর্বংশানুকীর্তনং । 

.*. যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কুষ্টাখ্যো! জগদীশ্বরঃ | 

বন্নদেব গৃহে জন্ম তন্য বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে ॥ ২২ ॥ 

তন্ত কর্্মাগাপারাণি কীর্ডিতান্য সুরদ্বিষঃ | 

পৃতনাস্থপয়ঃ পাঁনং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ।' 

তৃণাবর্তস্ত নিষ্পেষ স্তঘৈব বক বংসয়োঃ ॥ ২৩1 
০ 

সোম বংশাদি ভূতট্ৈলন্ত চরিতং ॥ ২১ | 
তৎ স্ৃতন্ত ভীন্মন্ত ॥ ২২॥ : 

দশমবন্ধর্থমাহ তন্ত কর্ম্মাণীতি পৃতনায়! অস্সহিতন্ত পয়সঃ ভ্ন্যন্ত পাঁনং ॥ ২৩। 
(রা 

শাপাপাপ্পস্পপীসি পপ পপ স্পা লে 

পপ পপ ০ পা তত কস পা শপ অপ পা সপ শা পপ পি শপ 
স্৯ শা সি 

ক্রমসন্দভঃ । 

সন্ত বৃদ্ধিশ্চ গোকুল ইতি চফারাজ্জন্মচেভার্থঃ। অন্তথ রানার, ্তাৎ। অন্ত 

| স্কথাপনং ননত্বাত্মজ উৎপন্ন ইত্যাদৌ কতমেব |২২২৩॥ 
শপ পপ পা 

স্পট লী পি পপ সহ আস পপ পপ পাস পা শি পা পিপি  িশ্পীল তা 

সর্যাতি, ককুৎস্থ, খষ্টাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি, সগর, ; রামচন্দ্র প্রভৃতির 
চরিত বর্ণন, নিমির অঙ্গ পরিত্যাগ, জনকাদির উতপতি, পরশুরাঁমের 
নিঃক্ষত্রী করণ উক্ত হইয়াছে, ॥ ২*॥ | ” 

সোম বংশীয় এল, যযাতি, নহুষ, ছুত্বস্ত, শান্তনু, ও তৎপুত্ত ভীকম 
এরং' যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ$:কীর্ভন ঘে- যছুবংশে ভগবাম্ 
শ্রীকৃষণাখ্য জগদীশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছ্ছিলেন এবং. উহার বন্থাদেৰ গৃহে 
জন্ম ও গোকুলে বৃদ্ধি কথিত হইয়।ছে ॥ ২১ ॥ ২২৫ 

আর সৈই অন্থর হেষি প্রীকৃষ্ণের অশেষ কর্ম ও পৃতনার স্তন্যপান 
শষং. শকটোচ্চাটন আর তৃতাবর্ত ও বাক বসের, নিধন. বর্ণিত 
ইয়াছে,ও ২৩৪. 

শট উজ উর উজ জরা) ৯ বর ভাজার: 8 | 
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অদ্থান্থরবধো ধাত্রা রংসপালাধগ্বৃহনং | 
ধেনুকম্য সহ ভাতুঃ গ্রলম্বস্যচ সংক্ষয়ঃ। 

গোপানাঞ্চ পরিত্রাণং দাঁবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ | 

দমনং কালিয়ন্তাহে মহাহেরনন্দমোক্ষণং | 

ব্রতচর্ধ্যাতু কন্যানাং যন্ত্র তুষ্টোংচ্যুতো ব্রতৈঃ। 
প্রসাদে ষজ্ঞপত্বীভ্যে। বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনং ॥ ২৪ ॥ +. .. 
গোবদ্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্তস্ত স্ুরভে রথ। 
যজ্ঞাতিষেকং কৃষণন্য স্ত্রীভি জীড়াচ রাত্রিযু। 
শঙ্ঘচুড়ন্ত ভুর্ববদ্ধের্ধোরিউস্য কেশিনঃ। 
অক্র,রাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ । 
্রভন্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মখুরালো'কনং ততঃ । 

 গজমুষ্টিক চানুর কংসাদীনাং তথা বধঃ 
স্বৃতস্যানয়নং সুনোঃ পুনঃ সান্দীপনে গুরোঃ। 

শ্মস শা 

সহভ্রাতুঃ সসখস্ত ॥ ২৪। 
যন্তাভিষেকং বজ্জঞঃ পৃজা অভিষেকশ্চ তয়োর্ঘ ন্বৈকাং ॥ ২৫॥ 

আস ২ শপ পপ পিট অপ অ+ পাহারা পল ৫ আর 

ক্রমগন্দঃ | 

বিগ্রাহতাপনং সুঙ্মপি আত্রাবধাপনার্থায় প্মারিতং শঞ্ঞ বরৃকং ৮ উয়ারী [২৪। 

অথাস্থুর বধ, ব্রদ্ধা কর্তৃক রংসপাল চৌর্ধ্য, ভ্রাতার সহিত ধেনুক ও 
প্রলন্বের নিধন, দবানি হইতে. গোপগ্নণের পরিভ্রীণ, কাঁলিয় দমন, 
নন্দযোক্ষণ, কম্যাগণের, ভ্রতচর্্য। .যাঁহাতে ভগবান্ পরিতৃষ্ট হয়েন, 
পরে যন্তপত্বীদিগের প্রতি. ভগবানের প্রসন্নতা ও বিপ্রাহ্থুতাঁপ বর্ণিত 
হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ 

. ০ গৌোবদ্ধন, উত্তোলন, ইন্দ্র ও সুরভি. কর্তৃক যজ্ঞাভিযেক, দলা 
যোগে ্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া, দুবুদ্ধি শঙচূড় তথা! অরিষউ ও.কেশী বধ 
অক্র,রাগমন, পশ্চাৎ রাম কৃষ্ণের মবুরাগমন, ব্রজন্ত্রী বিলাপ, মধুরা দু দর্শন, 
গজ ু ষ্তিক চানুর কংসাদির বধ, স্বৃতপুত্র আনয়ন, মথুরাবাসীদিগের 



রি 
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মথুরায়!ং নিবনতো] যদুচক্রপ্য যৎপ্রিয়ং 
কৃতমুদ্ধব রামাভাং যুতেন হরিণ! দ্বিজাঃ | 

জরাসন্ধ সমানীত সৈন্যস্য বন্ুশো বধঃ | 
ঘাতনং জবনেন্দ্রস্য কুশস্ছল্য। নিবেশনং । 

আদানং পারিজাতস্য ুধর্য়াঃ ্ থরালয়াৎ ॥ ২৫॥ 

রুক্সিণা। হরণং যুদ্ধে রসনা দ্বিষতে। হরেঃ। 

হরস্য জন্তণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃত্তনং । 
প্রাগ্জ্যোতিষপতিং হুত্ব৷ কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ ॥ ২৬॥ 

চৈদ্য পৌগু.ক শান্বানাং দস্তবক্রসা ছুর্দাতেঃ | 
শম্বরে! দ্বিবিদঃ গীঠো মুরঃ পঞ্চজ নাদয়ঃ | 
মাহাস্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনং। 

ভারাবতরনং ভূমে নিমিতীকৃতা পাগবান্ ॥ ২৭৪ 

খিষতঃ শত্রুন্ প্রমথ্য ॥ ২৬। 

যেচ সম্বরাদয় স্তেষাং মাহাত্ম্য গ্রভাবঃ ॥ ২৭ ॥ 

ক্রমমন্দর্ভঃ | 

উদ্ধব রামাভ্যা মিত্যন্ধবন্ত।পি তাদৃশত্বং দর্শিতং ॥ ২৫ ॥ 
চৈদ্যাদীনাং মাহাত্ম্যং বধশ্চ যে সম্বরাদয় স্েঘাং চেতাতবরঃ /২৬২৭২৮২৯/৩১৩১৩২৪ 

এসসি 

প্রিয় মাচরণ, জরাসন্ধসৈম্য বধ, জবন রাঁজ বধ, ম্বারক। প্রবেশ ও দেব 
সত] সুধর্ম! হইতে পারিজাত হরণ উক্ত হইয়াছে ॥ ২৫॥ 

শত্রু গণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। হরির রুষ্কিণী হরণ, যুদ্ধে মহা- 
দেবকে দৃত্ভিত করিক়্। বাণবাছ ছেদন, প্রাগ্জ্যোতিবপতি নরফাণম্থরকষে 

বধ করিয়া তাহার আনীত কণ্ঠাগণের হরণ ॥ ২৬॥ 
চৈদ্য পৌগুক শান্থ ও ছুর্নাতি দত্তবন্র, শন্বর, ছ্িবিদ, পীঠ, মুরদানব, 

ও গঞ্জন প্রভৃতির প্রভাব এবং বধ বর্ণন, তথা বারাণপীর দাহন ও 
গাগুবগণকে নিমিত্ত করিয়া ভূমির ভার হরণ ॥ ২৭ ॥ ূ 
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বিগ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলয্যচ। 
উদ্ধবসাচ সম্থাদে। বাসুদেবস্য চাডুতঃ ॥ ২৮॥ 
যত্রার্খীবিদ্যাহাখিলা প্রোক্ত কর্ম বিনিণয়ঃ | 

ততে। মর্ত্য পরিত্যাগ আত্মঘোগানু ভাবতঃ ॥ ১৯॥ 
যুগলক্ষণ বৃতিশ্চ কলৌ নণামুপপ্রবঃ। 
চতুর্বিধশ্চ প্রলয় উৎপতি স্ত্িবিধা তথ] । 
দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষে বিফুদত্তস্য ধীমতঙ.॥ ৩০ । 
শাখ! প্রণয়ন স্বষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎ কথ]। 

মহাপুরুষ কিন্যাসঃ সূর্ধ্যস্য জগদাত্বনঃ ॥ ৩১ ॥. 
ইতিচোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা বৎ পৃর্ঠোহনিহান্ি বং. 

একাদশার্থমাহ বিগ্রশাপেতি ॥ ২৮ ॥ 

কর্ম বিনির্ণরঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম বিনিশ্চয়ঃ মর্তা পরিষ্যাগঃ মনুয্ত্বস্াত্র্ধানং ॥ ২৯ ॥ 

দ্বাদশার্ঘমাহ যুগেতি যুখলক্ষণং তদস্থরূপ] বৃতিশ্চেত্যা্থঃ ৮৮৪ প্রান্কতিকী নৈমিততিকী | 
নিত্যাচেতি ॥ ৩৯ ॥ 

খবেব্যাসন্ত তূর্ধান্ত বিস্তাস ইতার্থঃ ॥ ৩১ ॥ 

ইতি চে।ক্ুমিতি চকার়াদন্তদগি বে যুগ্নাভিরিহ বথ পৃষ্টোশ্বি ত্ক্কমিতি কিমেবং 

বিপ্রশাপ ছলে স্বীয় কুলের সং হার, টার ও উদ্ধবের পরম্পর 

অদ্ভুত সম্বাদ ॥ ২৮॥ 

আত্মঙ্জান কথন, কর্ম নির্ণয়, আত্মযষোগ ভাবে রা লোক পরি- 
ত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৯7 

যুগ লক্ষণ ও যুগ বৃত্তি, কলিতে মনুষ্যদিগের' বনি অথাৎ উপদ্রব | 
চৃতুবি'ধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, রাজর্ধি পরীক্ষিতের দেহ ত্যাগ | ৩০ ॥ 

বেদব্যাসের শাখ। প্রণয়ন, মার্কগেয় মুনির সংকথা, মহাপুরুষ বর্ণন, ৃ 
্াদশ মাসে দ্বাদশ সূর্যের বিস্তাস করা হইয়াছে ॥ ৩১। | 
... হে ছিজপ্রষ্টগণ ! আপনারা আমাকে যাহা জিআসা বযিযাছিলেন 



শিরা 
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লীলাবতার কর্মাণি কীর্ডিতানীহ্ দর্ধবশঃ ॥ ৩২ ॥ 
পতিতঃ স্মলিতো বার্ডঃ ক্কুত্বা বা বিবশো গৃণন্। ূ 
হরয়ে নম ইতুুক্চৈ মুচ্যিতে সর্ব পাতকাৎ|*৩৩ | 
সংকীর্তমানেো ভগবান নস্তঃ প্রঃন্বানুভাঁবে। 
বাসনং হি পুংসাং। প্রবিশ্ব চিত্তং বিধুনে। 
তাশেষং যথা তমোহর্কোহুম্ভ্রমিবাতি বাত? 11১৪ ॥ 

সুষ। গিরাস্তাহাসতীরসতকথা মকথ্যতে যদ্ 

নানার্থ কথনেন তত্রাহ লীলেতি সর্বশঃ তত্তদর্থ কীর্তনদ্বারেণেত্যার্থ: ॥ ও২ ॥ | 

তৎ কীর্তনেনাপি কিং ইত্যপেক্ষায়াং তত ছলমাহ স্বাঁভ্যাং পতিত; কপাদিযুদ্খুলিতঃ 

গোপাঁনাদিযু আরে! হঃছিতঃ ক্ষার! স্ছুতং ক্ৃত্বা! বিবশাপি &৩ও॥ 

সংকীর্ত্যমানঃ বন্ষ। শ্ররতোং্নুভাবো বন্ধ লঃ পুংপাং চিত্তং প্রবিষ্ত নিংশেষং হুঃখং 

বিপুনোতিহীতি সভামস্তবং প্রমাগয়তি অর্কে। গিয়িওহাছি বাং ন'নিবির তীত্যপরি- 

 তোবাৎ হৃষ্টান্তাওরমাহ অভিবাচতাহব্রমিতি ॥ ৩৪ ॥ 

হরি সংকীর্ভনমেব য্াফলং তন্াতিরিক্জং সর্বাং মিখ্া। প্রলাপমাত্রমিতি গ্রপঞ্চক্তি 

ক্রমসন্দর্ভঃ | 

পর়িত ইতি কৈমুত্যার্থমুক্তিঃ ।৩৩/৩৪।৩৫।৩৬॥ 

সে সমুদায় এই আপনাদ্বিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম, এস্ীলে ঈশ্বরের 
লীলাবতার ও কর্মাদি সমুদায় কীর্তন করিয়াছি ॥ ৩২॥ 

পতিত স্মলিত পীড়িত ও ক্ষুধ। তৃষ্ণা য় বিশ হুইয়াও কোন উপ- 

লক্ষে যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে “হরয়ে নম” এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা 
হইলে সে সর্ধবপাপ হইতে মুক্ত হুয় ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রতানুভাব কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনস্ত ভগবান্ সংকীর্ত্যষান 
হইলে তিনি তাহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তমো৷ মধ্যে সুর্ধ্যের ন্যার ও 

| মেঘ মধ্যে অভিবাত্তের স্তায় অশেষ বিশ্ব নাশ করেন ॥ ৩৪ ॥ 
« হরি কীর্ডনই,মৃহাফল, তত্যতিরিক্ত সমুদায় মিধ্যা প্রলাপ মাআ ইহা 
উত্তার কুরিয়। কহিলেন যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ না 
গা 



“২ন্ক্য ১২ | ্লীমদ্ভ।গবতমৃ । ১৬১ 

ভগব।নপোঁক্ষজঃ | তদেব সত্যং তছুহৈব 
মঙ্গলৎ তদের পুণাৎ ভগবদগণোদয়ং ॥ ৩৫ ॥ 

তদেব রম্যং রুচিরং নবং বং তদেব শশ্বম্ম 

নমো! মভোতসবং | তদেব শে।কার্ণবশোষপং 
নৃণাং নদ্ৃত্বমঃশ্লে।কযশোহনু গীয়াতে ॥ ৩৬ ॥ 
নষদ্চশ্চিত্রপদ্ৎং হরের্যশো! জগৎ পবিভ্রং 
গ্রগুণীত কর্হিচিৎ। তদ্ধাঙক্ষতীর্ঘ নতু 
ভংসমেবিত* যত্র চ্যুতস্তন্রহি সাধবে হুমলাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

মুষা গির ইতি চভুর্ভিঃ মুষশিবঃ মিগা|বাচ: অমতী মসহঠাঃ সতা" কথ! যাস তাঃ যথা 

উত্তনঃশ্লোকন্ত ঘশোশনুগীণতে ইত্তি যত তদেব মত্যং তদেবহি মঙগলং উহ ইতি হর্ষে 

ভগবাগ,ণানাসুদয়ো ফল্মাৎ তথ ॥ ৩৫ ॥ 

নব* নবং যণা ভবতি তথ। কচিব* কচি পদ" মহানুতৎসবে। যম্মাৎ ॥ ৯৬ ॥ 

চিত্রাশি পানি ষন্পিন্ তৎ তদপি জগৎ পবিভ্ররন্ঠীন্তি তথ] যন্ধবে ধঁশো ন গ্রগৃণীত 

ন বর্ণয়েখ হদ্বচঃ প্বাজ্র ীর্ঘ কাকতুল্য নবাণাৎ বতিস্তান* নতু হংসৈ জ্বানিভিং 

(চেবিত" তত্র তেতুঃ যন্রেতি ॥ ৩৭ ॥ 
শশী সস চৈ ০ রি আছিস উপ 

ক্রমসনর্ভঃ | 

নদদিতি। যরাচ্যুো গীয়ত উত্ি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥ 
পপি পেজ শসা ০০ সপ | পেপসি পপি পট (পস্্ত ্প্পসস্ি প শ্ সপ 

এমন সকল কথ। অসৎ ও মিথা, কিন্ত তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল এবং 
তাহাই পুণ্য জনক, যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ আছে । ৩৫ ॥ 

তাহাই রমণীয ও নূতন, তাহাই মনের মহোুনব, তাহাই শোফা- 

্ব শোষক, যাহাতে উত্তমঃক্লোক শ্রীকঞ্জের যশোগান বিস্তুত হয় 1৩৬ 
চিত্রপদ বিন্যন্ত্র যে সকল বাক্য জগতের পবিভ্রতা জনক হরির-বশ 

বিস্তার ন| করে তাঁহা কাক তুল্য নরের রতি স্থান, তাহা হংস তুল্য 
জ্ঞানিদিগের স্থান নছে, ষে স্থানে অচ্যুত কথ! প্রদঙ্গ, সেই স্থানেই 
নিন্মলাশয় সাধুরা বনতি করেন ॥ ৩৭ ॥& 

1 পয রিটিটি উট ররারারারাটিারারততালা। 



আস সরি ক সক ক 

১৬২ ভীমগ্ভাগবতম্ । [ ১২স্* ১২না 
সপাস্পা পলিপ 

তদ্বাথিসর্গো জনতা ঘবিপ্লবে! যম্মিন্ প্রতি 

শ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নাঁমানানন্ত দ্য যশে 

ক্কিতানি যৎ শৃণুন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৩৮ ॥ 
নৈ্বম্মামপ্যচ্যুত ভাববর্জিতং ন শোভতে 
জ্ঞানমলং নিরগনং । কুতঃ পুনঃ শঙ্বদ 

ভদ্রেমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্ৃমং ॥ ৩৯ ॥ 
যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রম; পরো বর্ণী শ্রম 

তথ্বগ্থিসর্গঃ সএব বাচঃ গ্রয়োগো জনভাঘ বিপ্লৰঃ জনসমৃছাঘ নাশকঃ যদযন্রাত্তান্টে 
বান্তৈঃ বীর্ত্যমানানি শৃথুস্তি প্রোতরি সতি গাযস্তি নোচেৎ ম্বয়মেব গৃণপ্চি ॥ ৩৮। 

ইদানীং জ্ঞানকর্ীদরাদপি ভগবৎ কীর্থনাদিঘেবাদরঃ কর্তবা ইত্যাত নৈষ্কর্ম্যং তৎ 

গ্রকাশকং যজ্জ্ঞানং যতো! নিরগ্তুন* উপাধি নিবর্তকং তদ্পি অচ্যুত ভক্তি বর্জিতঞ্চেৎ 
ন শোভতে ন অপরোঙ্ষ পর্যান্তং ভবতীতার্থঃ ঈশ্বরে নচেদর্পিতং তরি যহুহ্ত্তমং সর্বোত্তম 
পি কর্ম পুনঃ কুতঃ শোভতে যতঃ শশ্বৎ সাধন কালে ফল কালেচ অভদ্রং হুঃখাম্সকং ৩৯ 

কিঞ্চ বর্ণাশ্রমাচারাদিযু যঃ পরো! মহান্ পরিশ্রমঃ স যশে। যুক্তায়াং শ্রিয়ামেব কীর্থৌ 

সম্পদি বা কেবলং ন পরম পুরুষার্থ ইত্যর্ঃ গুণান্ছৰাদাদিভিস্ত শ্রীধরপাদপদ্ময়ো 
স্পা পে ০৯ পর শপ ০ পেল পপ সপ পর পল শী শা শীশীীশি শীত ১১ কি ৮১ 

ক্রমসন্র্ভঃ | 

তদ্বাগ্বিসর্গ ইতি প্রথমে ব্যাখ্যাতমেব উত্তম গায়ফে সতি শৃণুপ্ঠি স্বস্ততু তাদৃশত্বে 
গারস্তি। তছুভয়াভাবে গৃণস্তি ৷ শীর্মাত্রেণাভ্যসস্তি চেতার্থঃ ॥৩৮1৩৯1৪০1৪১।৪২।৪৩।৪৪॥ 

যে বাক্যের প্রতি শ্লোকে অবদ্ধ রূপে অনন্তের যশোহক্কিত নাগ 

সকল বিস্তূদতত থাকে, নেই বাক্য প্রয়োগই সাধুর] শ্রবণ ও গান 
করেন ॥ ৩৮ ॥ 

অষ্্যুতভাব বর্জিত নৈক্কর্দ্যও শোভ। পায় না! এবং তৎ প্রকাঁশক 
নির্মল জ্ঞান ও অছ্যুত ভক্তি বর্জিত হইলে শোভা পায় না, সর্ব্বোত্তম 

কর্মও ঈশ্বরে অর্পিত ন। হইলে তাহাও দুঃখাত্বক, স্থৃতরাং তাহার 
উত্তমত] হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

'বর্ণীশরমাচার, তপ্ত ও শ্রুত্যাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, মে কেবল 

2. 



১২স্ক ১২অ] শ্রীমদ্তাগবতম্ | ১৬৩ 

চাঁর তপঃ শ্রুঃতাদিষু। অবিশ্মৃতিঃ শ্রীধর 

পাদপান্ময়ো গুণানুবাদ শ্রবণাদরাদিভিঃ ॥ ৪০ ॥ 

অবিস্বৃতিঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্য 

তদ্ত্রাণিচ শং তনোতি। সত্বস্ত শুদ্ধিং পর 

মাঞ্চ ভক্তিং জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগযুক্তং ॥ ৪১ ॥ 

যুয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত্ত ভূরিভাগ| ষচ্ছশ্থখ 
দাত্মন্যথিলাত্মভূতং । নারায়ণং দেব 

মদেবমীশমজক্ ভাবা ভজতাবিবেশ্ট ॥ ৪২। 

অহঞ্চ সংসারিত আত্মতত্বং শ্রুতং পুরা মে 

রনিস্থৃতি ভবতি ॥ ৪০ ॥ 

তঃ কিমত আহ অবিশ্থৃঠিরিতি ক্ষিণোতি নাশয়তি ॥ ৪১ ॥ 

অথেদানীং শ্রোতৃনাত্মানঞ্চাভিনন্দশ্নীহ যুয়মিতি দ্বাভাযাং হে দ্বিজাগ্রা| যন্াদাসব্তস্তঃ 

করণে গ্রীনারায়ণমাবিবেশ্ত শঙ্বস্তত সংভাবনায়াং লোট অতে। ভূরিভাগ! বহু পুণ্যাঃ 
কথং ভূতং সর্বান্তর্যামিনং অহএব দেবং সর্বোপান্তং ন দেবো অস্তো যস্ত তং কৃতঃ ঈশং 

যথা মস্্াৎ যুর* ভূরিভাগ। স্তপ আদি সম্পন্ন! স্ততে। নারায়ণ ভজতেত্বি বিধি; ॥ ৪২॥ 
মে নয়া ক্রতং ॥ ৪৩ ॥ 

সপ সত পপ পপ পে ০০-০৮-৩৮৬৪ এ+ 

যশোযুক্ত কীর্তির নিমিত্ত মাত্র, আর শ্রীধর পাদপদ্মের গুণানুবাদ 
শ্রবণাঁদি দ্বার! তাহার অবিস্মৃতিই পরম পুরুষার্থ ॥ ৪০ ॥ 

1 শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দের যে শবিস্মৃতি তাহা! অণুভ ক্ষয় করত কল্যাণ 
বিস্তার করে এবং সত্ব শুদ্ধি এবং পরমাত্ম ভক্তি ও বৈরাগ্য যুক্ত জ্ঞান 
বিজ্ঞ'ন সম্পন্ন করে | ৪১ ॥ « 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! যে হেতু আপন।রা অখিলাত্মভূত ঈশ্বর নারায়ণ 

দেবকে নিরন্তর হৃদয়ে ভজনা করিয়া থাকেন, সেই জন্ক আপনার! 
অতি মহাভাগ ॥ ৪২ ্ র 

আমারও আপনাদিগের, ছ্বার। পরমাত্ন তত্ব স্মৃতিপথে আল হইল, 
ঠা 2৫ 



১৬৪ শ্রীমন্ভাগবতমূ । [ ১২ক্ক ১২অ| 

পরমর্ষি ব্ত1 | প্রায়োপবরেশে নুপতেঃ 

পরীক্ষিতঃ সদস্য যীণাঁং মহতাঞ্চ শৃণুতাৎ ॥ ৪৩ ॥ 
| এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্্মীণঃ 

মাহাত্ব্যং বাস্থদেবন্য সর্ববাশডভ বিনাশনং ॥ 8৪ ॥ 

য এতচ্ছাবয়েন্সিত্যং যামক্ষণমনন্যরধীঃ | 

শ্লোকমেকং তদর্ধং ব1 পাদ পাদাদ্ধমেব বা। 

অদ্ধাবান্ যোনু শৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মনমেব সঃ 

দ্বাদশ্যামেকা দশ্যান্ঘ। শৃণুমায়ুষ্যবান্ ভবে । 

পঠন্ননশ্নন্ প্রযতঃ পুতে ভবতি পাতকাৎ। 

পুক্ধরে মধুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্। 
শপ পা পপ আজ উপ পা পপ 

এন্ৎ পুরাণম"কীর্তনাদ্দি ফলং প্রপঞ্চয়িতুমাহ এতদ্ব ইতযাদাষ্টভিঃ ॥ 8৪ ॥ 

যামং ক্ষণঞ্চেতার্থঃ তিনি সাক্ষাৎ টা 5 ০ রি স্ানাদিনৎ দেহমাত্র' ॥ ৪৫ ॥ 
পেশ আপাত শা পলক ০০ পি শ্াাশীশ্ীন পি ৩ শি শী পক শিপ াসস্িসপ শ ৫৯ ০৮ সা ০৮০ আপা শপ 

ভ্রুমমন্া দর্ভঃ | 

এবমিতি আত্মানমেৰ পুণাহীতি কিং বক্তবা" কা ক্কা সব্ঘমেব পুনাতী চ্ার্থ: ॥ 

হাদহ্া।মেকাদশ্্যাং বেতি যদ যস্তাং ব্রতং প্রাপ্যতে তদ! নিনজা ॥8৫18৬৩।৪৭| 
কপ সাপ পপ পপ পপ তাপ ০ পপ পচন শশী শিপ পপি পপ পাদ শশা শি 

যাহ! পূর্ববে আমি রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশে খধষিগণের সভায় 
গপরমর্ষি শুকদেবের বদনপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৪৩ ॥ 

হে বিপ্রগণ ! সর্বাশুভ বিনাশকারি মহাত্মা বাস্থদেবের মাহাত্্য 

ঞই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম ॥ ৪৪ ॥ 
যে ব্যক্তি এক প্রহর কাল বা ক্ষণকাল অনন্যমনা হইয়া! ইহ শ্রবণ 

করায়, আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া! ইহার এক শ্লোক বা অর্ধ শ্লোক 

কি এক পাদ ব৷ পাাদ্ধ মাত্র শ্রবণ করেন, তাহার আত্মা! পবিত্র হয়। 

ঘবাদলীতে বা একাদ্ণীতে ইহা শ্রবণ করিলে আমুর্দ্ধি হয়, 'যত্ববান্ 
হইয়। উপবাস করত পাঠ করিলে সর্ব পাপ হইতে পবিত্র হয় । পুষ্কর- 
তীর্ঘে নধুরায় বা বারকায় বা যত্ববাঁন্ হুইয়। উপবাস করত এই সংহিত| 

8 _ _ __ ঁ ৮ 

ঞ 



 ্ 

১২স্ক ১২অ ] শ্রীমষ্ভাগবতম্ । ১৬৫ 

উপোষ্য সংহিতামেতাৎ পঠিস্বা মুচ্যতে ভয়াৎ । 
দেবতা! মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতবো। মনবে! নৃপাঃ | 
যচ্ছন্তি কামান্ গুণতঃ শৃণতো যত্র কীত্তিতাঃ ॥ 8৫ ॥ 
খচে] যজংষি সামানি দ্বিজোহ্ধীত্যানুবিন্দতে। 

মধুকুলযাঃ পয়ঃ কুল্যা ঘ্বত্তকুলযাশ্চ যৎ ফলং। 

পুরাণ সংহিতামেতামধীত্য প্রযতে। দ্বিজাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

প্রোক্তং ভগনতা যন্তত্তৎ পদং পরমং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥ 

বিপ্রোধীত্যগুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যেদধিমেখলাং । 

বৈশ্য! নিধিপতিত্বপ্ণ শুদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাঁতকাৎ ॥ ৪৮॥ 

খগাদাধীচ্য ছিজে। মধুকুলাদি যদনুবিন্দতে ৩ৎ ফলমেতাং পঠিত্বা অনুবিন্দতে ॥ ৪৬।॥ 

কিঞ্চ প্রোক্তমিতি ॥ ৪৭ ॥ 

রাজন্ত 555 9 নি ॥ ৪৮ ॥ 

ক্রমসন্দভঃ। 

বি মির তত্তৎ কমাগ্রহপরাণাঃ গ্রবর্তনার্থমাপাত ফলং॥ ৪৮॥ 
০০৯ উপ সপপ প পপাাপস পশ সপ শি ০ শা লামপা্ীপিশ্ট পিপি শা পোসপপপপ তাপ শািিীত পক শি সপ শিপাসী পিপাসা ৩ পপ প্থ ৮০ তিন পিসি? শীল চে সপ পিক পাপা লগ 

পাঠ করিলে ভয় হইতে মুক্ত হয়, যে | এই সংহিত। কীর্ভন করে, তাহার 

নিকট শ্রবণ করিয়| দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনুষ্য ও রাজার তাহার 

কামন। পূর্ণ করেন ॥ ৪৫ ॥ 

ব্রাহ্মণ ইহা অধ্যয়ন করিলে চতুর্বেদাধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হয়ঃ মধু- 

কুন্যা ঘ্বৃতকুল্যা পয়ঃ কুল্যাদ্ির ঘে ফল হয়, যত্তুবান্ হইয়া এই পুরা৭ 
২হিত1 অধ্যয়ন করিলেও সেই ফল প্রাপগ্ত হয় ॥ ৪৬॥ 

দ্বিজগণ ইহ! অধ্যয়ন করিয়! ভগবান্ কর্তৃক কথিত যে পরমপদ 
তাহাই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৭ ॥ | 

ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান লাভ করেন, ক্ষত্রিয় অধায়ন করিলে 

রাজ্য লাভ করেন, বৈশ্থেরা নিধি লাঁভ করেন এবং শুঙ্ছ পাপ হইতে 
মুক্ত হয়েন 1 ৪৮ ॥ 

 িটিটিনিনিরারনির রিয়ার টিারিরিরিনিরিতা 



১৬৬ ্রীমভ্াগবতয্ । [ ১২ক্* ১২ 
পাম্প পা সপ 

কলিমল সংহত্তি কালনো হখিলেশে। হরিরিত ৰ 

রত্র ন গীয়তেহভীক্ষৎ | ইহৃতু পুনর্ভগবানশেষ 

মুর্তঃ পরিপঠিতো হনুপদং কথা প্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 
তমহমজমনন্থমাত্মতত্বৎ জগছুদয স্থিতি ূ 

সংষমাত শক্তিং। দ্যুপতিভিরজ শক্র র 

শঙকরাদৈয ছু ধিবসিত ত্তবমচ্যুতং নতোস্মি ॥ ৫০ | ৃ 
্ পপ পস্পিি শত শশা শিস পিসী পি শশী 

আহ্ পুবাণত্তৈবং প্লভাবাহিরেকে কারণমাত কলিমলানাং মংহতিং সমৃহং কালয়তি 
নাশযনীতি হথা ইতরর শান্সান্থরে ॥ ৪৯ ॥ 

শান গ্রন্িপাদিতং ভগবস্তং নমস্করোতি দ্বান্যাং জগভ্দয় স্থিতি সংযমাতনো! র্জ 
আদব: শক্তুয়ে যন্তা তং 7 রিট অজ্ঞাত: স্তব স্তোত্র' যস্ত তং ॥৫০॥ 

ক পাস কাপ শপাপ্পাখপপািি রি সন ছাই ০ সস বা 

পা ্ঞ 

সপে 

ক্রমলন্দভঃ | 

ক!লনে নাশনঃ। ইতরত্র ব্রহ্মাদ্রিক গ্রাতপাদক শাস্ত্রান্তরে সখিলেশো বিরাড়নুর্যাশী 

নারায়ণোপি তৎপাঁলকো শিষুব্বাপি ন গীয়তে | কচিধগীয়তে বা তজত্বভীক্ষং নৈব গীয়তে 

ভূ শব্দে»বধারণে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ পুনরিহ শ্রীতাগবত এবাভীক্ষং গীয়তে । নারা- 

রখাদয়ো বা যেঞ্ভ্র বর্ণিহ] স্তেপাশেষা এব মূর্তয়োইবহার। যন্ত সং। তথা ভূত এব 

শীয়তে নত্বেস্তরত্রেব তদবিবেকেনেতার্থঃ। অতএব ৩ৎ কথ। গ্রসঙ্গৈরপ্যন্থপদং পদমপি 

লক্ষমীকতা শুগবানেৰ পরি সব্ধাঠো ভাবেন পঠিছে। ৰাক্তমেবোক্ত ইতি ॥৪৯।৫০।৫১। 
শপ পর এ পর হি 

সপ পি পপ | স্পাপ ৮৮৮ লাশ পিসি এ শী ৯ পিপিপি 

সা আপ 

কলিকলুষ হস্তা অখিলেশ্বর হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতি পদে 

উচ্চারিত হয় নাই কিন্তু এই পুরাঁণ সংহিতাতে প্রতি কথা প্রসঙ্গে 

গ্রতি পদে অশেষ মূর্তি ভগবানের নাম পরিপঠিত হইয়াছে । ব্রহ্ধা | 
ইন্দ্র শঙ্করাদি দেবতা] কর্তৃক যাহার স্তোত্র সম্যক রূপে সম্পন্ন হয় না, 

সেই গজ অনন্ত অচ্যুত জগছুৎপত্তি স্থিতি লয় কারণ আত্মশক্তি আত্ম 

তত্বকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ 

প্রকৃত্যাদি নবশক্তি দ্বার! স্বীয় আত্মাতে অধ্যস্ত স্থাবর জঙ্গম ভাব, 

উপলব্ধি মাত্র স্বরূপ, অধখিলাধাঁর সনাতন সুর খষি নারায়ণকে প্রণাম 

করি ॥ ৫০॥ ূ 

8. লন ৫ পা __ 



|] সপীশপ্পীশীসাপীশি শিপ ২ পিপিপি পপি | ৩৬ ৮ পিপিপি ০০ ৯৯৮? আস জপ ৩ ০ সন ০ পপি | সে | জা আপ সপ পা এস ও ১০০০০ র্ 

১২ক্ক ১২ ] স্রীমদ্ভাগবতমূ। ১৬৭ 

উপচিত নব শক্তিভিঃ বাস্বন্যুপরচিত 

স্থির জঙ্গমালয়ায়। ভগবত উপলব্ধি 

মাত্র ধানে সর খধভায় নমঃ সনাতনায় ॥ ৫১॥, 

স্ব স্্খ নিভৃত চেতা৷ স্তদযদস্তান্যত[বে। 

প্যজিত রুচির লীলাকৃষউসার স্তদীয়ং। 

ব্তনুত কৃপয়া যন্ততৃদীপং পুরাণং 

তমখিল বৃজিনন্ং ব্যাসসুনুৎ নতোহন্মি ॥ ৫২ ॥ 

ইতি ই্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াংৎ বৈয়াসিক্যাং 

থাদপক্ষদ্ধে গ্রত্ধি সং রিনি নাম নছাদশোধ্যায়ং ॥ক% 0১২ ॥%॥ 

০ পম এ এস আশ সা ০ 

উপাচিহাতি কা ৬২ গ্রারুতি পুরুষ মহদহ্ঙ্কার তন্মাত্র টি ও ন্বেআত্মন্তেব 

উপরচি-তং স্থিরং জঙ্গমঞ্চালয়ে! যন্ত তশ্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৫১ ॥ 

স্বগুরুং নমন্করেতি হ্বস্থথেনৈব'নিভূতং পূর্ণ" চেতো। ষস্ত সঃ তেনৈৰ বাদস্তোহন্শ্রিন্ 

ভাবে! ষস্ত তথ। ভূতোপি 'অজিতস্ত রচিরাডি লীরলাচি রাকষ্টঃ সার: স্বস্ুখং ধৈর্যাং যন্ত সঃ 
তত্বীপং পরমার্থ গ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যে। বাতনুত তং নতোম্বীতি ॥ ৫২ ॥ 

॥* ॥ ইতি দ্াদশে দ্বাদশ: ॥৬%॥ 

ক্রমমন্দভঃ । 

তত্সাখিল বুজিনং ভদৃশ ভাবন্ত গ্রতিকুলমুদাসীনং চ সর্বং ভ্তেরং। অন্দিত শবেমা 

শ্ীকষ এবেছি গ্রথমে শ্রীবাদরায়ণ সমাধো ব্যকীকতোন্তি ॥ ৫২॥ 
॥*॥ ইতি ছ্বাদশ ক্রমসন্র্ভে দ্বাদশ: ॥%1 

স্বীয় সুখে পূর্ণচিত্ত, অন্য ভাব বর্জিত, ভগবান্ অজিতের রুচির 

লীলায় আকষ্টান্তঃকরণ যে খধি এই তত্ব প্রদীপ পুরাণ সংহিতা ব্যক্ত 

করিয়াছেন, সেই অশিল পাপ নাশক ব্যাঁস পুত্র শুকদেবকে প্রণাম 
করি ॥ ৫১।॥ 

॥%॥ ইতি ্বাদশে দ্বাদশ ॥%॥ 

০০০... . +++ ---- শ শ 



আজ 

১৬৮ ্লীমন্ভাগবতমূ । [ ১২স্ক ১৩ 

প্রীসূত উবাচ ॥ 

যং ব্রঙ্গা বরুণেন্দ্র রুদ্রে মরুতঃ স্তন্বত্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ 
বেঁদৈঃ সাঙ্গ পদক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যং সামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনস। পশ্যান্তি যং যোগিনে। 

যস্যান্তং ন বিছ্ুঃ সুরান্ুরগণা দেবায় তট্মৈ নমঃ ॥ ১ ॥ 
পৃষ্ঠ ভ্রাম্যদমন্দমন্দর গিরিগ্রাবাগ্র কণুয়ন! 

নিদ্রোলোঃ কমঠাকৃতে ভগবতঃ শ্বাানিলাঃ পান্ত বঃ। 

য সংস্কার কলানুবর্তন বশাঁদ্বেলানিভে নাম্তুসাহ 
০ পাস পাপ জপ পপ আপ পর | পা স্পা এ শ্পীশী আস ১ ৯ ৩ পশশশি শাশপিগ শপ সাপ পপ আপাত তি পাশাপাশি সপ পাপ শা জাল পাশাপাশি পাসপাশপাশা পলিশ তা শি শশী পপ পাপ ০ সা 

ভ্রয়োদশে পুরাণানাং সংখা|মাহ যথাক্রমং | দানং দানস্ত মাহাত্মাং' গ্রীমস্ভাগবতস্তাচ ॥০ 
সবধ পুরাণ সংগ্যাদীনপবর্ণয়িষান্ প্রতিপাদ্য দেবং গ্রণমতি যমিছ্ি স্যবৈর্বেদৈশ্চ 

্ম্বন্ত স্তবপ্জি উপনিষৎ শব্ত্যাকারান্তত্বং ছন্দোনুরোধেন ধ্যানেনাবস্থিতং নিশ্চলং তদগতং | 

বন্মনঃ তেন যন্তান্কং ন বিছ্ঃ সুরাস্থরগণাঃ ক্সীরোদমথনাদৌ ॥ ১ ॥ 

ছুজের়ন্মমেব দর্শয়িতুং কৃুন্মবতারমনুস্মারয়ক্লাশিষং প্রার্থয়তে পৃষ্ঠে ভ্রামান্ যোহমন্দে। 

গরিষ্ঠো মন্দরগিরি স্তল্গ গ্রাবাণ প্ডেষামগ্রাণি তৈ: কতুয়নাৎ তেন সুখেন নিদ্রালে। নি! 

শীলন্ত । যেষা" শ্বাসানিলানাং সংস্কার স্তেষাং কল। লেশং তদনুবর্তন বশাৎ জলনিধে 
সপ স্পা | তাপস শি পপি শশা | শী তা পি শি শশী ও পতি সপ ৮ শপ শশী এ শপ শস্প শট শশী শিস 

রি শা পাশা শা ৮ পাশ শপে শিস্পীপল 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে পুরাণ সংখা1 কথন, শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থের 
দান ও দানের মাহাত্ম্য বর্ণন ॥ ০ ॥ 

সুত কহিলেন, ব্রহ্মা, বরুণ, উল্ত্র, মরু, রুদ্র প্রভৃতি দেনতার! 

যাহার স্তব করেন ও সামবেদিরা অঙ্গ, পদ, ভ্রম, উপনিষদের সহিত | 

বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন এবং যোগিরা ধ্যানাবস্থায় তদগত- 
চিত্ত হইয়া ধাহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, আর হ্থরাস্থরগণ ধাহার অন্ত 
পায়েন না সেই দেবতাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ 

পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যমাণ সুন্দর মন্দর পর্বতের পাষাণাগ্র ঘর্ষণ হেতু 
নিদ্রাভিভূত কমঠাকৃতি ভগবানের দীর্ঘ নিশ্বান আপনাদ্িগকে পালন 
করুন, সমুদ্র মন্থন অবধি অদ্যাপি যাহার সংস্কার বশত আত রূপে 

সা... 555 ই 



সি পক 

। রি 

১২স্গ ১৩ ] শ্লীমন্কাগবতমূ । ১৬৯ 
পোকা পি পাপা পাপ পাট 

যাতায়াতমতন্ত্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥ ২ 
পুরাণ সংখ্যা সস্তৃতিমন্ত বাচ্য প্রয়োজনে । 
দানং দানন্য মাহাত্ব্ং পাঠাদেশ্চ নিবোধত ॥ ৩॥ 

ত্রাঙ্মং দশ সহআণি পাস্মং পঞ্চোনযষ্টি চ। 
স্রীবৈষবং ভ্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতিশৈবকং ॥ ৪ ॥ 
দশাফৌ। শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি ॥ 
মার্কগুং নব বাহৃম্য দশপঞ্চ চতুঃশতং | 
চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাভথ। পঞ্চশতানি চ।॥ 
দশাফৌ ব্রহ্ম বৈধর্তং লৈঙ্গমেকাদশৈবতু ॥ ৫ ॥ 

স্প্থ 

রম্তনা" যাতায়াতং ন বিশামাতি। নঙ্ সমুদ্র ক্ষোভাদেব ন তত স'স্কারাৎ তত্রাহু বেল। 

ক্ষোভ স্তন্ত নিতেন মিষেণ ॥ ২ ॥ 

পুরাণ সংখ্যান্তামাং সংস্ৃতিং সমাহারং অন্ত হ্ীভাগবতন্ত বাচ্যং বিষয়ঃ প্রয়োজন 
দান তন্ত দান পাঠাদে মাহাত্মঞ্চ নিবোধত ॥ ৩॥ 

ত্রয়েবিংশত ত্রয়োর্বিংশতি সহম্াণি শৈবকং শিবপুরাণং ॥ ৪ ॥ 

বহ্ছিং অগ্নিপুর।ণং পঞ্চদশ সহশ্রাণি চত্বারি শতানিচ ॥৫॥ 
৯ 

সমুদ্র জলের বেগের যাতায়াত অদ্যাপি নিরন্ত হইতেছে না ॥২॥ 

পুরাণ সংখ্যা সমাহার, এই মদ্তাগবত গ্রন্থের বাচ্য ও প্রয়োজন, 
ইহার দান, দানের মাহাত্যু এবং পাঠাদ্ির মাহাত্ম্য এক্ষণে শবণ 

কর॥৩॥ 

ব্রহ্মপুরাণ দশ সহত্র শ্লোক, বিষুপুরাণ ভ্রয়োবিংশতি সহত্র শ্লোক 
শিবপুরাণ চতুর্বিংশতি সহঅ শ্লোক ॥ ৪ । 

স্বীভাগবত অষ্টাদশ সহ শ্লোক, মার্কগেয় পুরাণ নয় সহত্র শ্লোক, 
অগ্নি পুরাণ চতুঃ শতাধিক পঞ্চদশ সহআ শ্লোক, ঞ্ীবিষ্য পুরাণ পঞ্চ | 
শতাধিকচতুর্দশ সহজ্ম শ্লোক, ব্রহ্মবৈধর্ত পুরাণ অধ্টীদশ সহত্ শ্লোক, 
লিঙ্গ পুরাণ একাদশ সহত্্র শ্লোক 1 ৫॥ 

1 টনি রিনিরিটাতিটিনিরিরিারিরাউরিরররিরারিত রত. 
২২ ) 
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১৭০ জ্রীমদ্ভাগবতম্ । | ১২ ১৩ 

চতুর্বিংশতি বারাহমেকাপীতি সহআ্কং 
ক্কান্দং শতং তথ! চৈকং বামনৎ নাবী ॥ ৬ ॥ 

কৌর্নং সপ্ত দশাখ্যাতং মাৎস্যং তচ্চ চতুর্দশং | 
একো নবিংশৎ পৌপর্ণং ব্রন্মাণ্ডং দ্বাদ্দশৈবতু ॥ ৭ ॥ 
এবং পুরাণ সন্দোহশ্চতুলক্ষ উদাহৃতঃ । 
তত্রাঞ্কৌ। দশ সাঁহজং ্মভাগবত মিষাতে | 

000 রর রাকা সা পপ পপ ৯ ৬ ০৬৮ টি এপ পাপা পা 

স্কান্দং শত্তাধিকৈকাশীতি সহত্রং ॥ ৬॥ 

সৌপর্ণং গকুড় পুরাণং একোনবিংশৎ একোন বিংশতিঃ ॥ ৭ ॥ 

মহাতারতন্িতিহাস£ রামায়ণঞ্চ খবিপ্রোক্তং কাবাং অহঃ পুরাণানা' মন্দোহঃ সমূহ 

[০ 

ক্রমননর্তঃ | 

১।২।৩।৪1৫।৬1।৭। এবমিতি তৈ:1 মত্ম্ক পুরাণেতু বিশেষঃ। অষ্টাদশ 

পুরাণানি কৃত্ব(। সত্যবতী সুতঃ। ভারহ্াখা। নমখিলং চক্রে তছুপবৃংহিতং | লঙ্ষেণৈ 

কেন ততপ্রোক্তং বেদার্থ পরিবৃতহিতং। বাল্ীকিনাপি যৎগ্রোক্তং রামোপাখ্যানমুত্তমং | 
বঙ্ষণাঁভিছ্িতং তচ্চ শতকোটি প্রবিস্তরাৎ। আঙ্গতা নারদেনৈব বান্পীকায় পুনঃ পুন: | 

বাল্মীকিনাচ লোকেধু ধর্মাকামার্থ সাধনং। এবং সপাদাঃ পঞ্চেতেলক্ষান্তেষু গ্রকীন্তিতাঃ ॥ ৭ 

ইন্দমিতি ক্িকং। গর্ভোদকশার়িনে। নাভিপঙ্কজে স্থিতায় ব্রহ্ষণে ভগবত] শ্রীকঞ্জেন 

প্রকাশিত্তং। সন্ত আত্মারাম। এব সুরাঃ ইতখং সতাং ব্রদ্ধ হুখানুভৃত্যেত্যত্র সচ্ছবাৎ। 

মর্ধেতি । ব্রহ্ধাত্মনোরঙ্গেকত্বং তদেব লক্ষণং যন্ত তদাদ্ধিতীয়ং সর্ব বেদান্তসারং বস্ত 

তন্নিষ্টমিতান্থয়ঃ | অয়মর্থঃ। স্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রঙ্গেতি যন্ত ম্বরূপমুক্তং । যেনাশ্রুতং 
শ্রুতং তবভীতি যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব বিজ্ঞানং এতিজ্ঞ! যন্মিশ্ননস্ত নিতাযসিদ্ধ। এব নান। ধরা, 

বরাহপুরাণ চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক, স্ন্দপুর্লাণ একাধিক শতাধিক 
একাশীতি সহত্র শ্লোক ॥৬॥ ্ 

(বামনপুরাণ দশ সহজ শ্লোক, কৃন্দ পুরাণ সপ্তদশ সহত্র শ্লোক, 
হয .পুরাণ চতুরদিশ সহ শ্লোক, গরুড় পুরাণ একোনবিংশতি সহত্র 

শ্লোক; ্ রহ্মাগুপুরাণ স্থাদশ সহজ শ্লোক ॥৭॥ 

এইরূপ উক্ত পুরাণ সমুদায়ে চারি লক্ষ শ্লেক নিরূপিত আছে, 
ভি. ..__.__ ২. 



১২স্ক ১৩ ] প্রীমন্তাগবতম্। ১৭৯ 

ইদং ভগবত! পূর্ব ব্রহ্ধণে নাভিপস্কজে । 
স্থিতায় ভবতীতায় কারুণ্যাৎ সংগপ্রকাশিতৎ ॥ ৮ ॥ 

আদি মধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতং | 
হরিলীল! কথাব্রাতাযুতানন্দিত সৎন্থরং ॥ ৯॥ 

পপ আপ” পপ পর» এ অন্ত সর ৬ 

ৃ শচতুলর্ষ সংখযাক এব ইদানীং অন্ত বাচ্য গ্রয়োজনাদীন্ দর্শয়িতৃূমাহ তত্রেত্যাদিন| ॥ ৮ ॥ 

হারদীলা কথানাং ব্রাহঃ মমূহঃ সএবামৃতং তেন। ননিতাঃ সন্তঃ সুরাশ্চ যেন তৎ॥৯॥ | 
সিলপসৌ 

ক্রমমন্দভঃ | 

অভু/পগতাঃ । মদেব সৌম্যেদমগ্র আমীৎ ইত্যাদিনা নিখিল জগদেক কারণতা। নম 

ক্ষত বন্শ্বামিন্তযানেন সতা সংকল্পতাচ গ্রতিগ।দিত! তেন ব্রঙ্ষণা স্বরূপ শক্তিভ্যাং 

বৃহত্ধমেন অথ কণ্মাছুচাতে ব্রহ্ম বৃংহতি বুংহয়তিচ শ্রুতঠিভিঃ। বৃহত্বগ্বংহনত্বাচ্চ যন্বন্ 

পরম: বিছুরিতি বিষুপুরাণাদিিশ্চ গ্রতিপাদিতেন শার্ধং অনেন জীবেনাত্মনেতযাদি তদীয় 

| বচন রূপায়াং শ্রতাবিদন্ত। নির্দেশেন তত্তোভিননত্বেপাম্মন। নির্দেশেন তদাত্মাংশ বিশেষ- 

| স্তেন লঞ্চম্ত। মনৈবাংশো। জীবলোকে জীবভূ5ঃ সনাতন ইত্যাদি গাতিপাদিতন্ত অংশেনা- 

বুপদেশাদিতি গ্যায় সিদ্ধন্ত জীবাত্মনে। যদে কত্বং তত্বসনীতা!পৌ জ্ঞাতা তদংশভূত] চিন্রুপত্থেন 

মমানাকারত। ৬দেবলক্ষণম[পাততে| জ্ঞানে মাধকতমং যন্ত তথা ভূতং। বদস্তি তত্ত- 

ত্ববিদ স্তত্বং যজ্জ্ঞানমন্তয়ং। ব্রক্ষেতি পরমায্মেতি ভগবানিভি শব্দে ইতি ত্রিধাবির্ভৃতিং 
৷ যৎ সর্ব বেদান্তসারমন্ধিতীয়ং বস্ত ভরিষ্ঠমিদং পুরাণ, । তথ! কৈবটোক প্ররেজনং । 

| কেবলঃ শুদ্ধ: প্রোজঝিত কৈতবে। যে। ভক্তঃ স এব। ধর্ম গ্রোজ্বিত কৈতবোছত্র পরম 

ইত্্যক্তাৎ। তণ্ত ভ।বঃ কৈখলা'। মোক্ষার্দদ কাম রাহ ভক্কিঃ। কৈবলা সম্মত পথ 

স্বখ তক্ষি য়োগ ইতাত্র কৈবলা মিতেতবং সম্মত পন্থা ভক্তিযোগ ইতি তৈর্বযাখ্াযাতত্বাৎ। 

অন্র পন্থা ইতি ভগবৎ গ্রাপ্তুযপায় ইত্যর্থ:। তস্তৈব তত্র মুখ্ত্বাৎ। তশ্মাৎ কৈবল্যং 

ভগবৎ গ্রেমৈব পুরুষার্থত্বন রতিপাদ্যং যন্ত তৎ। সালোক্য সার্টি টানি বচম 

বৃন্দেভাঃ ইতি ॥৮। ৯। ১০ 
টি চে শত শ্ শপ লা. স্পট পপ আপস | পি পপি শক শপ পপ এ পপ পপ 

$ 

চি বানি রা নব ব্রঙ্গাকে প্রীতির সহিত প্রদান করিয়া 

ছিলেন ॥ ৮ ॥ 

ইহার আদি মধ্য অবসানে বৈরাগ্য ধর্ণন সহিত হরিলীলা কথামৃত 

| বিস্তারে ইহা সাধু ও দেবতা দিগেরও আমন্দকর ॥ ৯ ॥ 
রিনি রি : টিরাটিটিটিটি রিনার. 
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সর্বববেদাস্ত সারং যন্ধ দ্ধাত্ৈকত্ব লক্ষণং | 
বস্ত্বঘিতীয়ং ভন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনং ॥ ১1 
পৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমান্তাং হেমসিংহনমন্বিতং। 
দদাতি যে ভ.গবতং সযাতি পরমাং গতিং। 

রাঁজন্ডে তাবদন্য!নি পুরাণানি মতাঙ্গনে। 

যাঁবস্তাগবতং নৈব আয়তেহমুত সাগর ॥ ১১ ॥ 

সর্বববেদান্তসারংহি উ,ভাগবতমিষ্যতে | র 
তদ্েলামৃত ভৃপুস্ত নান্তাত্রস্তাদ্রতিং হ্চিং। 

নিশ্মগান।ং যথা গঙ্গ। দেবানামচ্যুতে। যথ!। 

ূ 
র 

পপ পপ সপ জপ পাপ পা শা পাপা পপ শা স্পা 

তনিষ্ঠং ত্বিষয়ং ॥ ১৭ ॥ 

প্রৌষ্টপদ্যাং ভাঙপদ্যাং হেখসি'ভ সমন্থিহং সুবর্ণ সিংহাসনারূটং ॥ ১১ ॥ 

তদ্রম এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য নির্বৃতস্ত ॥ ১২ 
০ পপ রর. পপ পপ এপ. ৯ আপ পপ সপ ৭৭ রানি পল” পিস পা পপ পিউ পাপ 

. তর্দানস্তাপি তাদৃগেব ফলমাহ। প্রোষ্টপদ্যামিতি। পরমাং পরস্ত ভগবহঃ লান্নিধি 

রগাং জানেন বৈয়ামকি শর্ধিতেনেতাদে; ॥ | 

রাজন্ত ইন্ডি। ন্বর্ণ সিংহাসনারটৃত্ে হেতু ভয়। রাজনমেব দর্শিতং ॥ ১১ ॥ 

তদেব ব্যনক্তি। নর্বেতি তদ্রস: শ্রীভগবন্তক্তি রসঃ। পিবত ভাগবতং রমমাণয় 

মিত্যুক্কে: | নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত।পী ঠ্যামেশ্চ ॥ 
শে পা সব 

র্বর বেদাস্তলার যে আ্মৈকত্ব লক্ষণ অদ্বিতীয় বস্তু তমিষ্ঠ কৈবল্যই 
ইহার প্রয়োজন ॥ ১০ ॥ 

তাত্র মাসের পুর্ণিমাতে হেমসিংহাসনারূট এই ভাগবত যে ব্যক্তি 

দান করেম, তিনি পরম গতি লাভ করেন। তাবৎ কাল পধ্যন্ত সাধু 

সমাজে অন্যান্ত পুরাণ সমাদৃত হয়, যাবৎ কাল অস্থৃত সাগর এই পুরাণ 

শ্রচ্ত না হয় ॥ ১১॥ 
এই ্রীমন্তাগবত সর্বব বেদান্তের সার, যে ব্যক্তি ইহার অহৃতরসে 

পরিতৃপ্ত তাহার আর.কখন অন্যত্র রতি হয় না ।” নদীর মধ্যে যেমন 
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বৈষণবানাং যথ! শন্তুঃ পুরাগ।নাযিদং তথা ॥ ১২॥ 
ভ্ীমন্তাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং 
বম্মিন পারমহংহ্যমেকমমলৎ জ্ঞানৎ পরৎ গীয়তে। 
যত্র জ্ঞান বিরাগ ভক্তি সহুতং নৈম্ম্যমাবিষ্কৃতং 

তচ্ছণুন্ স্থপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্য! নিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ১৩॥ 
কট্মৈ যেন বিভাষিতোয়মতুলে! জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা 
তদ্রোপেণচ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রুপিণা | 

পারমহ্ংস্তৎ পরম &ংসৈঃ গ্রাপ্যং নৈষ্ষর্মা: সর্ব কর্মোপয়মঃ ভক্জা। তুচ্ছ বণাদি পরে! 

বিমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ 
জ্ীভাগব'ত সপপ্রদায় 'াবর্থক রূপেণ ভগবদ্ধান লক্ষণং মঙ্গলমাচরদ্তি কনে ব্রহ্মণে 

অতুলঃ অমমঃ অরং শ্রীতাগবত রূপঃ পুরাকল্পাদৌ তুন্রপেণ তন্দরাপণ। নারদ রূপি৭। ব্রগ্ধ 

ক্রুমলনাতঃ | 

অতএবাহ শিষ্নগানামিতি ॥ ১২ ॥ র 

কিঞ্চ ভ্রভাগবতমিতি বৈষ্ণবান।€ প্রিষ্মমি হানেনৈব তথ। বিবক্ষিতং । অন্রান্ুসঙ্গিকং 

গুণমাহ যন্মিন্নিতি বিমুচোত সর্ব ভক্তান্তরায়েভোহপি নিস্তরেৎ ॥ ১৩॥ 

পূর্ব বন্ধদ্ধিতীয়ং তরিষ্টমিতি সামাগ্ঠত স্তাৎপর্য্যং দর্শযিত্বা জন্মাদাণ্ডেত্যাহ্াপঞ্রম 

পোষকং শ্রভগবত্যেব ভন্ড পর্যবসানং দর্শয়ন্নূপ সংহরতি কন্মাপিত্তি। কশ্ৈ ব্রঙ্গণে 

গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষণ বিষ্ুুভজের মধ্যে যেমন মহাদেব, | 

পুরাণের মধ্যে ইহাও সেই রূপ ॥ ১২ ॥ 
এই নির্মল ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয়, ইহাতে পরম- 

ংস গ্রাপ্য নির্মল অদ্বিতীয় পরম জ্ঞান বিস্তুত আছে, এবং জ্ঞান 

বৈরাগ্য ভক্তির সহিত সর্ব কর্ম্মোপরম আবিষ্ক ত হইয়াছে, অতএব ইহা 

ভক্তির সহিত শ্রবণ অধ্যয়ন ও বিচার করিলে মনুষা মুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥ 

পূর্বব কালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রঙ্গার নিকট প্রকাশ 

করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এবং যোগীক্ঞ 

ঠা 2০০৮-১২-৭০, _ সপ ভিডি... 
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যোগীন্্রায় তদাত্মন্নাচ ভগবদ্রাতায় কারুণযত 
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪ ॥ 

নমদ্তট্মৈ ভগবতে বাস্থদেবায় সাক্ষিণে। 

য ইদং কৃপয়া কম্যৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে | 

রূপেণ ভদ্রপিণ। ব্যান রূপিণা যোগীক্।য় শুকায় তদাতুনা শুক রূপেণ তৎপরং সত্যং 

শ্রনারায়ণাখাং ধীমহীতি গায়দ্যোৰ কথোপক্রমমুপসংহরন্ গায়ন্র্যাখা ব্রহ্ম বিদেয়মিতি 

দর্শয়তি ॥ ১৪॥ 

তমেৰ দেবা বপেণ গুরুবূপেণচ গ্রণমহি নমইতি দ্বান্াং ব্যাচচক্ষে ব্যাখ্যাতবান্ ॥১৫ 
নি ৪ শি শিপ | পর শপ্পপ পপ | পপ পপ পপ ০ পপ সপ শর 

ব্রমসনাভঃ। 

মহাবৈকু্ঠং দর্শয়ৎ শ্রীগগবঠ] যেন বিভাষিতঃ গ্রক্।শিতঃ নতু তদা বিরচিতঃ:। অয়ং 
শ্রীমপ্তাগবত রূপঃ | পুর! পৃব্ব পরাদ্ধাদৌ। এদাত্মনেত্যন্তোত্তরেণান্বয়ঃ। তত্র তদা 

ত্মন। হীশুকরূপেণেন্তি গসাং তত্রপেণেত্যাদিতি স্ত্রিভিঃ পদৈ নকেবলং চতুশ্লেরকো ৮ 

হেন শ্রা্ধাশিতা। অপি তত্র তত্রাবিষ্টেনাথগ্ুমেবেদং পুরাপমিতি দে্যাতিতং। 

ক্লীনংকর্ধণ সম্প্রদায় গ্রাবৃত্িস্ত শ্রীকৃষ্ছ্বৈপাঁয়ন কর্তৃক গ্রকাশানস্তর্গত মেবেতি পৃথক্ 
নোক্তা। তৎপরং ভগবদাখ্যং তত্বং ধীমহ্ী। যন্তৎ পরমনুত্তমমিতি সহম্ম নাম স্তোত্রে 

তচ্ছন্বপ্ত তন্নামত্বেন গণিতত্বাৎ। পর শব্েনচ আীভগবানেধোচাতে । আদ্যোৰতারঃ 

পুরুষঃ পরন্তেতি দ্বিভীয়াৎ। ব্রদ্ঝাদীনাং বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরকত্বেন1াভিধানাৎ গায়ত্রযর্থেপ 

লক্ষিঠেন ধীমহীতি গ।য়ত্রী পদেনোপনংহারঃ ॥ ১৪ ॥ 

তন্দেৰং শ্রীভাগবত তাৎপর্যযত্বেনোপসংহ্বতা তং সর্ব গুরুং শ্রীভগবন্তমেব গ্রণমতি | 

নম উতি। মুমুক্ষবৰে হভ্ভক্তিং বিন] সর্ব মন্যত্যা ক,মিচ্ছবে ॥ 

শুক্/দবকে আর বিঞুতর/ত পরীক্ষিৎকে যিনি কপা করিয়া উপদেশ 

দিয়াছন, সেই শুদ্ধ নিশ্মাল শোক রহিত্ত অম্থৃত পরম সত্যকে আমর! 

ধ্যান করি ॥ ১৪ ॥ 
_ সেই সর্ব সাক্ষী ভগবান্ বাস্থদেবকে নমস্কীর করি, যিনি কপ! 

করিয়া ইহ মুমুক্ষু ব্রক্মার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন সেই ব্রহ্ম রূপী 
ঠা রঃ 
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যেশীক্ায় নমত্ত ন্মৈ মুনয়ে ব্রহ্ষান্মপিণে | 
সংসার সর্পদষ্টং যে! বিষ্ুরাতমমুখুচৎ ॥ ১৫ ॥ 

ইতি ইভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সং্তায়াং বৈয়াসিক্যাং 
হাদশম্বন্ধে পুরাণ সংখ্য। বর্ণনং ভ্রয়োদশে হধ্যায়ঃ ॥ % 1 ১৩॥%॥ 

চে 

॥* ॥ ইতি শ্রীভাগব ভাবার্থ দীপিকায়াং শ্রীধরন্বামি কৃতায়।ং ছাদশঙ্কন্ধে অরয়ো- 

দশোইধাায়ঃ ॥*%॥১৩]%। | এ 

॥% ॥ সমাপ্তাচেয়' শ্রীভাগবন্ত ভাবার্থ দীপিকা ॥*॥ 

ভাবার্থ দীপিকামেতাং ভগবৎ ভক্তবৎসলাং। পরমানন্দ পার্দাজ ভূঙ্গঃ শ্ীক্ীধরে! ২" 

করোৎ। ম্ববাল চপলালাপৈঃ স্ব লীলা! পরিবর্ণিতৈঃ| প্রীকন্কাং পরমানন্দঃ শীহরিং 
পপ আপ আসমা ও অপ পপ জা 

ক্রমমন্দর্ভ: | 

তত্রাপি স্বোপদেই্ ব্ূপং গ্রণমতি। যোগীন্্র!য় তদাত্মনেতাক্তেঃ তদেবং তন্ত মহি- 
মানং স্বত্ব কারণাং স্মরতি শংসারেতি। সংসরতাশ্মিন্নিতি নংসারঃ প্রপ*্ঃ সঙব 

শ্রীুজ্তান্তদ্ধানে সোঢুমশকাত্বাৎ। সর্প: সর্বব্যাপীতি বিষধরঃ| তেন দগ্ং দংশেনে 

বাত্যর্থং তদ্বিরহ ছুঃখেন পীঁড়িতং বিষ্ুরাতং গ্রপরীক্ষিতং যোহ্মৃমুডৎ তাং পাঁড়াং ত্যক্তু, 
মুৎকং প্রেরয়ামাম অতস্তক্ষক মাত্রাদ্দদুঃখং যচ্চ তন্মান্মোচনং তত্তজ্রপাভ্যামপি নাদৃত 
মিতি ভাবঃ | তাদৃশ গ্রেপ্সিচ হেতু খিষুরাতমিত্যেব | তেন বিষু্ন! যে! রান স্বতক্তেভযঃ 

এসাদীকৃতঃ ন পরম তীয় এবেতি ॥ ১৫ ॥ 

॥* ॥ ইতি ছাদশ ক্রমসন্দর্ভে আ্রয়োদশঃ ॥%॥ 
ন।মচিস্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্ধ রস বিগ্রতঃ । পূর্ণ; শুদ্ধে। নিত্যমুক্তো হভিরত্ায়াঁম 

নামিনোঃ। অতএব । হ্ুবর্ণবর্ণে। হেমাঙ্গে। বরা শ্চননাঙ্গদী। সন্গাসকৎ শমঃ শান্তে! 

নিষ্ঠ।শাস্তি পরায়ণাঃ। এবং সহজ নামোক্রঃ কৃষ্ণচৈতন্য সজিত:। মাং পায়াদপরাধেভাঃ 
স্ব প্রেমাংশেন তৃষ্যতু । স্বামি পাদৈর্নয্ধ্যক্তং ঘদ্বাত্কং চাম্ফটং কচিৎ। তত্র তব্রৈব 
বিজ্ঞেয়ঃ মন্দর্ভঃ ক্রম সঙ্গকঃ ॥* ॥ 

যোগান মুনি শুকদেবকে নমস্কার করি, যিনি সর্প দষ্ট বিষ্ুুরাত 
পরীক্ষিৎকে সংসার তাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন ॥ ১৫। 

1%॥ ইতি ঘাদশে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ *%। 
. ২ " 

ঙঁ 

রি 



১৭৬ শীমদ্ত।গননম্ [১২ ১৩অ ৰ 

॥%॥ সমাগুশ্চায়ং ঘ্বাদশক্কন্ধঃ 1%। 

সামাপ্তঞ্জেদং শ্রীমন্ক।গবতং মহাপুরাঁণমিতি ॥ ূ 

সাগূকঃ শ্বয়'। পবমানন সংগ্রীততা, গুহাং শ্ভাগব* ময়! | বিবৃন্ং তন্মতেনেদং নত 

ময়তি নৈভবাৎ॥ শ্রীপবায় নমস্তাশৈ শরীযু জীশকপিণে। যেনৈতন্মন্দ বুদ্বীনাং কৃপয়া 
সংগ্রাকাশিত* ॥ * ॥ 

তরি 

, ক্রমসন্দর্ভত | 

ইতি কলিষুগপাবন স্বজন বিজন প্রযোগ্ষনাবন্চার শ্রীহীভগবৎ রুষ্চৈভন্ 
দেবচরণানুচব বিশ্ব বৈষববাজসচা সভাকন ভাঙ্গন শ্রীমৎ শ্ীৰপ সনাতনাজ শাসন ভারতী 

গর্ভে শ্রীচাগনন সন্দর্ডে বৃহৎ ক্রমসন্দর্তঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥ 
॥%* ॥ শ্রীমদ্ভাগবতন্ত জাদশস্বন্ধ ক্রমমন্দর্ভঃ সমগাপ্তঃ 1 *% 

স*খ্যা শ্লোকাঃ ৪৫০ ॥ 

ইতি শীভাগবততত্ববোধিকায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব 
কৃত র্যাখ্যায়াং দ্বাদশস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ | 

জ্রীমন্ভাগবতং সম্পূর্ণ | 
ও ত€ সৎ ॥ 

বছরমপুর রাধারযণ নত | 

মন১২৮৭ সাল ৬ই শগ্রহায়ণ মাসে সম্পূর্ণ । 
















